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1. Verlof aanvragen 

In bijzondere gevallen kunt u als ouder verlof aanvragen voor uw kind(eren). U dient dan een 
aanvraagformulier ruim van te voren ingevuld in te leveren bij de directeur van de school. Dit 
aanvraagformulier is te vinden op de website van de school. 
De laatste tijd krijgen we veel verlofaanvragen van ouders. De directeur van de school mag volgens 
de Leerplichtwet slechts in bijzondere gevallen verlof verlenen tot maximaal 10 dagen per schooljaar. 
De directeur mag slechts één verlofaanvraag voor een leerling per schooljaar in behandeling nemen. 
Voldoet uw aanvraag niet aan de eisen, dan is de directeur verplicht uw aanvraag te weigeren, op 
last van een boete. 
Alleen als uw aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoet, kan de directeur toestemming 
verlenen: 

 Verhuizing: maximaal 1 dag; 

 Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: 
maximaal 1 dag, buiten de woonplaats: maximaal 2 dagen en in het buitenland maximaal 5 
dagen; 

 12,5-, 25- ,40- , 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;  

 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag; 

 Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad: periode in overleg met 
de directeur;  

 Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: maximaal 5 dagen;  

 Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen;  

 Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag;  

 Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen anders dan vakantieverlof en 
deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband (regeling 
toptalenten);  
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 In zeer specifieke situaties, waarbij (één van) de ouders in de agrarische sector of de horeca 
werken en om die reden in geen enkele schoolvakantie ten minste  twee weken met vakantie 
kan. Bewijsstukken moeten in dit geval bij de aanvraag meegeleverd worden; 

 Bij een aanvraag voor meer dan 10 dagen dient u een aanvraag in te dienen bij de 
Leerplichtambtenaar  van de gemeente. 

 
Als uw verlofaanvraag niet voldoet aan één van de bovenstaande voorwaarden, dan weet u op 
voorhand dat de directeur uw aanvraag moet weigeren. Indien u het niet eens bent met de beslissing 
van de directeur, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na 
dagtekening van het besluit gemotiveerd een bezwaarschrift indienen bij de directeur.  
Wanneer de leerling(en) ondanks een negatief besluit toch gebruik maken van het gevraagde verlof 
is de schooldirecteur verplicht melding te maken bij de leerplichtambtenaar wegens ongeoorloofd 
verzuim. 
 

2. Ouderbetrokkenheid 3.0 
In november is er een inspirerende bijeenkomst voor ouders geweest in het kader van het project 
Ouderbetrokkenheid 3.0. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft een aantal ouder zich 
opgegeven voor een vervolg. Bas had een aantal namen op een lijstje staan. Inmiddels heb ik deze 
ouders benaderd voor het vervolg. Ik weet echter niet of het lijstje volledig was. Heeft u zich dus ook 
opgegeven voor Ouderbetrokkenheid 3.0, maar u heeft geen mailtje van mij ontvangen, laat mij dit 
dan weten door een mailtje te sturen naar bolster@nijegaast.nl. Had u zich niet aangemeld, maar 
wilt u toch meedoen, stuur dan ook een mailtje. De vervolgbijeenkomst staat gepland op 
woensdagavond 7 maart van 19.00 uur tot 21.00 uur. 
 

3. NLdoet  

Op zaterdag 10 maart a.s. gaan we aan de slag om het schoolplein kleurrijker te maken.  

Hiervoor hebben we deze klus aangemeld bij NLdoet. Een initiatief georganiseerd door het Oranje Fonds. 

Deze dag gaan vrijwilligers in het hele land aan de slag om klussen te klaren. 

 

Tijd: 9.00 uur – 15.00 uur. 

Plaats: schoolplein CBS De Bolster 

 

Wil je helpen, maar ben je maar een paar uur beschikbaar? Dan ben je natuurlijk ook van harte welkom. 

Voor iedereen die wil helpen geldt: wel graag even aanmelden vóór woensdag 7 maart.  

We hebben een bijdrage ontvangen voor het materiaal. We kunnen de klus echter niet alleen klaren, 

vandaar deze oproep. 

We hebben ongeveer 25 paar handen nodig. Er zijn 2 ouders die zich inmiddels hebben aangemeld, dus 

we kunnen nog wel wat hulp gebruiken! 

Natuurlijk zorgen wij deze dag voor koffie, thee en lunch. Kom ons helpen! 

Voor meer informatie en het aanmelden kun je op onderstaande link klikken.  

Wees er snel bij. 

https://www.nldoet.nl/klus/34758  

Aukje Griet Weerman en Sjoukje Meijer 
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4. Schoolfonds 

We zijn Janny Schotanus en Boudina van der Goot  ontzettend dankbaar dat zij al vele jaren 
(respectievelijk 7  en  9 jaar) de organisatie en het innen van de ouderbijdrage op zich hebben 
genomen. De jongste dochter van Boudina is al 4 jaar van school en volgend verlaat ook de jongste 
van Janny onze school. U begrijpt dat zij aangeven te gaan stoppen en dat we op zoek zijn naar 1 of 2 
andere vrijwilligers die dit willen overnemen. Hebt u belangstelling voor deze taak dan horen we dat 
graag. Janny kan u informeren over wat het inhoudt en is bereid om u in te werken. 

 

5. Kurzweill 
Oproep: Kinderen met dyslexie kunnen leren werken met het computerprogramma Kurzweil. Dit 
programma kunnen deze kinderen ook gebruiken op de meeste VO scholen en kan ook thuis worden 
gebruikt. We willen de kinderen graag leren hier mee te werken. Bent u of kent u iemand die goed 
met dit programma kan werken en een paar kinderen hier op school wegwijs wil maken,  dan horen 
we het graag.  
 

6. De Bolster giet bryk en artestyk 
Wat hebben we geweldige kunstweken op de Bolster gehad, wat een inzet van kinderen en ouders! 
En wat een prachtige afsluiting met een expositie en kunstveiling op donderdag 8 februari. Door de 
hele school heen waren de prachtigste kunstwerken te bewonderen en te koop. We willen alle 
ouders die hier aan hebben mee gewerkt van harte bedanken voor het geven van workshops, en alle 
andere hulp die het mogelijk maakte om dit prachtige project met zijn allen te kunnen doen. 
Nogmaals: van harte bedankt! Op de site van de Bolster: www.nijsgaast.nl/bolster kunt u foto’s 
vinden van deze prachtige weken en prachtige afsluiting. 
 
 

7. Nieuws van de Cocon  
Geachte lezers, 
Hierbij wil ik u informeren over de laatste ontwikkelingen bij ons op de Cocon.  
In november zijn we met een zesde groep gestart. Hiervoor hebben we lang gezocht naar geschikte 
kandidaten. De krapte aan leerkrachten is ook bij ons merkbaar. Pas eind januari hebben we de 
jongste groep volledige kunnen bemensen. We hebben de voorliggende periode de jongste kleuters 
alleen op de ochtenden naar school laten gaan. Vanaf eind januari zijn juf Karin en juf Albertha ons 
team komen versterken en draaien we gelukkig weer op volle kracht. 
In november heb ik u geïnformeerd over onze zoektocht naar een structurele oplossing voor onze 
huisvesting. In december is er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor omwonenden van het 
sportveld naast de Trime. Dit is een van de opties om uitbreiding voor de Cocon te kunnen realiseren. 
Uit de reacties van de aanwezige buurtbewoners kon worden opgemaakt dat de meerderheid liever 
geen gebouw op dit veldje zag. Vanuit de buurtbewoners werden verschillende alternatieve 
oplossingen aangedragen. 
De gemeente heeft vervolgens nader onderzoek gedaan naar verschillende mogelijkheden om de 
gewenste uitbreiding voor onze school te kunnen realiseren. In maart staat een overleg tussen de 
gemeente, het bestuur van Nije Gaast en de directie van de Cocon gepland om dit verder te 
bespreken. Ik hoop u in de volgende brief meer te kunnen zeggen over de uitkomst van dit overleg. 
  
Met vriendelijke groeten, 
Het team van SVN de Cocon. 
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8. Agenda 

Datum Activiteit 

26 febr. tot en 
met 2 mrt 

Voorjaarsvakantie 

5 t/m 7 maart VO gesprekken groep 8 

8 maart Bouwoverleg, luizencontrole 

9 maart Rapporten mee 

13 maart Rapportgesprekken 

15 maart Rapportgesprekken, MR/OR vergadering 

22 maart Team vergadering, inloopkwartier groepen 1 en 2 

29 maart Bolsterinfo 

30 maart  Goede vrijdag, leerlingen vrij 

2 april Tweede paasdag, leerlingen vrij 

 
 

9. Trefwoord 
Na de vakantie beginnen we met het thema: Veel en weinig. Het gaat over: veel en weinig, rijkdom 
en armoede. De waarde van het delen. In de Bijbel lezen we de volgende verhalen: De bloemen en 
de vogels hebben geen zorgen, Lucas 12; De rijke jongeling, Lucas 18; Intocht in Jeruzalem, Lucas 19 
en als laatste verhaal bij dit thema: Het muntje van de weduwe, Lucas 21. In de tweede helft van 
maart gaan we verder met het thema: Donker en licht. Het gaat over: de spanning tussen donker en 
licht; Jezus als licht voor de mensen. Pasen als overwinning op de duisternis en als bemoediging om 
lichtdragers te zijn in de wereld. In de Bijbel lezen we de volgende verhalen: Licht onder de 
korenmaat, Mattheüs 5; Licht voor de wereld, Johannes 8; Lijdens en paasverhalen, Johannes 18 t/m 
21. 
 

10. Verjaardagen 
 
 
Hieperdepiep hoera! Alle jarigen van maart, van harte gefeliciteerd! Hieronder 
is te lezen wie dat allemaal zijn. 
 
 
 
 
 

 
 
01-03 Mark Schilstra  groep 5 
04-03 Aaron v.d. Linden groep 1a/2a 
04-03 Justin Verhoef  groep 8 
05-03 Jurre Zeldenrust groep 7 
06-03 Brecht v.d. Zee  groep 3 
07-03 Jesper Boukes  groep 5 
09-03 Pieter Haantjes  groep 5 
10-03 Wick Alemayehu groep 6 
11-03 Jelke Tuinier  groep 5 
12-03 Bas Dijkman  groep 8 
12-03 Femke Timmerman groep 5 
12-03 Rutger v.d. Veen groep 1a/2a 
15-03 Fardau de Groot groep 8 



16-03 Ruben Folkertsma groep 7 
16-03 Erwin v.d. Veen  groep 8 
17-03 Emma Hornstra  groep 1a/2a 
19-03 Jildert Nijholt  groep 7 
21-03 Benthe Gijzen  groep 3 
27-03 Dian Bruno  groep 1a/2a 
 
 

 


