
 

  
 

 SCHOOLJAAR 2018/2019               NUMMER 6                       MAART  2019 
 

DE ONDERWERPEN IN DEZE ALGEMENE ZANDLOPERBRIEF VOOR OUDERS: 
 
- Voorwoord 
- Agenda  (afspraken voor afzonderlijke groepen worden via de eigen Digiduif gemeld) 
- Stakingsdag 15 maart 2019 : de school is dicht! 
- verkeersproblematiek  
- het schoolproject 
-De Dijkloop 
- Nieuws van de leerplichtambtenaar 
 

 

Beste ouders, 

 

Wat is er weer hard gewerkt! De rapporten liggen klaar, de observatielijsten bij de 

onderbouw zijn ingevuld en de oudergesprekken zijn gepland.  

De Brede School is van start gegaan voor het tweede blok en we wensen de deelnemende 

kinderen veel plezier. 

Er is een gesprek met de gebiedsconsulent geweest, omdat er een aantal buurtbewoners 

regelmatig klaagt over onveilige situaties bij het brengen en halen van de kinderen. 

We vragen u dan ook om niet te fietsen op het pad tussen de school en de Rietschoot en 

niet te parkeren bij de onderbroken streep tegenover de school.  

 

Met vriendelijke groeten, mede namens het team, 

 

Marianne Verboom 

 

 



 

 

AGENDA                                                                                  maart / april  2019                                                                               
 

1 maart 2019 Groepen 3 t/m 8 : Rapporten mee naar huis 

4 t/m 8 maart 2019 Groepen 1 t/m 8 : Week van de oudergesprekken 

14 maart 2019 Eindpresentatie musicallessen van 11 tot 12 uur  
voor de groepen B, C, 4, 5/6 en 7 

15 maart 2019 LANDELIJKE STAKINGSDAG VOOR HET ONDERWIJS 

22 maart 2019 De onderbouw viert pannenkoekendag met opa’s en oma’s 

7 april 2019 De Dijkloop 

12 april 2019 Koningsspelen in de sportdag 

16 en 17 april 2019 IEP Eindtoets van de groepen 8 

19 april 2019 Laatste schooldag voor de meivakantie 

22 april t/m 3 mei 2019 Meivakantie 

 

 

 

 

                                             
 
OP 15 MAART 2019 IS DE SCHOOL GESLOTEN 
 
Op 15 maart 2019 staat een landelijke stakingsdag gepland, waarbij alle vormen 
van onderwijs mee gaan doen (po, vo, mbo, hobo) De reden om te gaan staken is 
de noodzaak om meer te investeren in het onderwijs, waardoor het vak 
aantrekkelijker wordt en de lerarentekorten worden opgelost. 
Ook het grootste deel van de leerkrachten op De Zandloper gaat staken, waardoor 
wij genoodzaakt zijn deze dag de deuren te sluiten. 
 

 

 



 

 

EEN GELE ONDERBROKEN STREEP 
 
Als er een gele onderbroken streep is 
aangebracht langs de rijbaan betekent dit 
dat heel eenvoudig er naast die streep niet 
geparkeerd mag worden. Even stilstaan om 
iemand te laten uitstappen of om enkele 
zware spullen te laden of te lossen mag dus 
wél naast een onderbroken streep. 

 
 

Ook in de Schoolstraat tegenover de school, is een gele onderbroken streep. 

Dringend verzoek dan ook om hier niet te parkeren! U parkeert op het moment dat u als 

bestuurder de auto verlaat. De gemeente zal hier ook de komende periode op handhaven. 

 

 

SCHOOLPROJECT  

De voorbereidingen zijn in volle gang voor het grote schoolproject! 

Vanaf 25 maart gaan we met alle groepen aan het werk over alles wat met geld te maken 

heeft! 

 

Boodschappen doen, salaris …….wat doe je ermee, op reis naar een ver land met ander 

geld, zelf ondernemen en natuurlijk heel veel rekenen!!!! 

 

 

 

Heeft u ideeën of handige materialen? Neem dan contact op met de leerkracht van uw 

groep! 

 

 

 

 

http://bezwaarschrift-parkeerboete.nl/gele-onderbroken-streep/


 

DE DIJKLOOP  
 

                                       
 
 

Op zondag 7 april zullen de straten in Koedijk gevuld zijn met sportievelingen en toeschouwers. 

De 4e Dijkloop gaat van start met wederom een prachtig parcours over de dijk, dwars door de 

polder en het natuurgebied Geestmerambacht.  

De Dijkloop is een kleinschalige hardloopwedstrijd met tijdsregistratie voor recreanten in elke 

leeftijdscategorie. Deelnemers kunnen kiezen uit meerdere afstanden, de kidsruns (650 meter en 

1,5 km), 5,5 kilometer en 10,5 kilometer. Het parcours voor de kidsruns en 5,5 kilometer wordt 

uitgezet in Koedijk. Het parcours voor de 10,5 kilometer loopt door het recreatiegebied 

Geestmerambacht en weer terug naar Koedijk.  

 Niet alleen voor de volwassenen is De Dijkloop een prachtig evenement. Er wordt ook aan de 

jeugd gedacht. ‘We vinden de Kids Run heel belangrijk. ‘Sport is goed voor gezondheid, 

leerprestaties, weerbaarheid en psychische en motorische ontwikkeling. De kans dat kinderen later 

voldoende bewegen, is bovendien veel groter als zij daar al jong mee beginnen’. Zij krijgen naast 

een medaille ook allemaal een leuke herinnering van De Dijkloop. Voor de kids is het een leuke 

ochtend/middag. Met aanmoedigingen van ouders, opa’s en oma’s. Maar voor elke deelnemer 

geldt: Meedoen met De Dijkloop is een sportief feestje.’ 

 Inschrijving 
Inschrijven kan uiterlijk tot en met 25 maart via koedijkloop.nl. De kosten voor deelname aan deze 
wedstrijd bedragen voor de Kidsruns € 5,00 voor de 5,5 kilometer € 11,50 en 10,5 kilometer € 14,50. 
Alle overige informatie en praktische zaken zijn te vinden op www.koedijkloop.nl. 
Organisatie Dijkloop 2019 : E organisatie@koedijkloop.nl  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.koedijkloop.nl&data=02%7C01%7Cdirectiezandloper%40ronduitonderwijs.nl%7Cdbd174d169824387544808d69c2aa14f%7C34741a3f73d34d3db523121a7ada7b61%7C0%7C0%7C636868104253357472&sdata=vj1SL4N9cXNz0UvER0Jf4yEV%2BbXStvcMJ0AXDcoRQtk%3D&reserved=0
mailto:organisatie@koedijkloop.nl


                  

 

NIEUWS VAN DE LEERPLICHTAMBTENAAR 
 
 Extra vakantieverlof 

U kunt alleen in aanmerking komen voor extra vakantieverlof als u in geen enkele schoolvakantie in 

een heel schooljaar een gezamenlijke gezinsvakantie van twee aaneengesloten weken kunt houden. 

U heeft dan een specifiek beroep waardoor u tijdens alle schoolvakanties een piekdrukte kent. Als u in 

loondienst bent kunt u bijna nooit een beroep op extra vakantieverlof doen, want werkgevers zijn 

verplicht om personeel met kinderen tijdens een schoolvakantie twee weken verlof te geven. De enige 

uitzondering hierop is het personeel van luchtvaartmaatschappijen. 

Als u van mening bent dat u door de specifieke aard van uw beroep in aanmerking kunt komen voor 
extra vakantieverlof( het moet dan gaan om de enige gezinsvakantie in het schooljaar) dan dient u 
tegelijk met het verlofverzoek een accountantsverklaring te kunnen overleggen. Hieruit moet blijken 
dat u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s zou lopen als u toch tijdens de schoolvakanties op 
vakantie zou gaan.  
Extra vakantieverlof kan nooit in de eerste twee weken na de zomervakantie verleend worden. 
 
Verlof op grond van gewichtige omstandigheden 
U kunt een beroep doen op grond van gewichtige omstandigheden als dit omstandigheden zijn die 
buiten uw wil om gebeuren. U moet dan denken aan begrafenissen, huwelijken of huwelijksjubilea t/m 
de derde graad van bloedverwantschap etc.  
Verjaardagen (ook kroonjaren zoals 50, 75 etc. vallen hier niet onder. Voor de viering van een 
huwelijksjubileum van (groot)ouders kan altijd maar 1 dag verlof gegeven worden. Een lang weekend 
weg, van vrijdag tot en met maandag kan dus niet. Ook is familiebezoek in het buitenland nooit een 
reden voor verlof op grond van gewichtige omstandigheden. 
 
 
Te laat komen 
Te laat komen op school is ongeoorloofd schoolverzuim. Uw kind is op grond van de leerplichtwet 
verplicht het hele schoolrooster te volgen. Volgens het verzuimprotocol is de werkwijze als volgt: 
Na drie keer te laat wordt u door de leerkracht aangesproken, bij 6x te laat spreekt de leerkracht u de 
laatste keer aan, bij 9x te laat heeft de directeur een gesprek met ouders; bij 12x stuurt de directeur 
een brief waarin het aanbod van een Jeugd- en Gezinscoach wordt gedaan en een waarschuwing 
wordt gegeven voor melding bij de leerplichtambtenaar. Bij 15x volgt een officiële verzuimmelding aan 
de leerplichtambtenaar en wordt een Jeugd- en Gezinscoach ingeschakeld 
 
 



Ziekmeldingen op de laatste schooldag(en) voor een vakantie 
Bij ziekmeldingen op de laatste schooldagen voor de vakantie vragen wij u naar het adres waarop het 
zieke kind verblijft. Dit doen we omdat bij twijfel de leerplichtambtenaar dan kan controleren of u niet te 
vroeg op vakantie bent gegaan. Bij een ziekmelding van meerdere kinderen uit 1 gezin moet de 
school dit altijd melden aan leerplichtambtenaar. 
 
 
Therapie onder schooltijd 
Alleen in heel specifieke gevallen kan het voorkomen dat een leerling therapie onder schooltijd kan 
volgen. Dit kan als de therapie samenhangt met de onderwijsopdracht van school. Dan wil zeggen dat 
fysiotherapie vanwege een blessure in principe niet onder schooltijd kan plaatsvinden, maar logopedie 
of speltherapie weer wel. Van ouders wordt sowieso verwacht dat ze afspraken voor doktersbezoek 
en/of therapie zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen. 
De directeur van de school beslist hierover. Als de therapie samenhangt met de onderwijsopdracht 
dan moet de school ook een handelingsplan vaststellen waarin staat welke hulp de leerling nodig 
heeft. 
 
 
Meer informatie over leerplicht:  Leerplichtfolder  

                             

https://www.alkmaar.nl/gemeente/webcms/site/files/Projecten/Leerplichtfolder.pdf

