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Corona 
Corona houdt ons in de ban en zal ons, naar 
verwachting ook nog wel even in de ban houden! 
De afgelopen weken zijn er meerdere kinderen uit 
voorzorg thuisgehouden. Voor de thuissituatie 
misschien niet altijd even prettig maar wij zijn er 
als team erg blij mee. Niet omdat we de kinderen 
niet willen zien maar wél om het team zo min 
mogelijk bloot te stellen aan alle virussen die in 
deze tijd van het jaar rondgaan. 

Zoals ik ook al in de vorige Boninieuws schreef is 
inval regelen steeds lastiger. Vandaag hebben we 
de inval in twee groepen gelukkig intern kunnen 
oplossen. Was dat niet gelukt dan hadden er 
vandaag twee groepen thuis moeten blijven. Dit 
kan niet altijd zo geregeld worden, dus blijf social 
schools goed in de gaten houden. Er zal in de 
komende weken vaker voor gaan komen dat er 
groepen een dag, of langer, geen les kunnen 
krijgen op school. 

De afspraken zoals we die al een paar maanden 
hebben blijven ongewijzigd. Dus alleen ouders 
met kinderen in de onderbouw mogen hun kind ’s 
morgens naar de klas brengen en lopen via de 
achterkant van de school het plein af. U kunt het 
plein verlaten via de uitgang naar het park of via 
de voorkant door het grote hek. 

Oudergesprekken doen we telefonisch of via 
beeldbellen.  

Wanneer u contact wilt opnemen met een 
teamlid dan kan dat het beste via Social Schools. 
Wanneer u een mededeling hebt voor de 
stamgroepsleider(s) van uw kind, wilt u dit bericht 
dan naar beide juffen sturen? Dan hebben zij 
allebei dezelfde informatie en het scheelt hen in 
de overdracht. 

We houden contact want we missen u als ouders 
enorm in de school! Wanneer er vragen of 
onduidelijkheden zijn dan kunt altijd contact met 
mij opnemen. 

 

Schoolontbijt 4 november 

Woensdag 4 november doen we mee aan het 
nationaal schoolontbijt. We zijn blij dat dit door 
kan gaan! De kinderen ontbijten deze ochtend in 
de eigen stamgroep. Wilt u de kinderen het 
volgende meegeven: 

- Bord en bestek 
- Beker 
- Plastic tas voor vuile vaat. 

We maken er een feestje van!

 

10.00 uur, fruit eten 
Rond een uur of 10 eten de kinderen fruit in de 
stamgroep. Het valt een aantal stamgroepsleiders 
op dat er steeds vaker koeken en/of snoep mee 
wordt genomen. Dat is niet de bedoeling. Wij 
willen het fruit eten graag bevorderen. Mocht uw 
kind echt geen fruit willen eten dan is een 
boterham een mooi alternatief. 

Sint en Kerst 
Nu de wintertijd is aangebroken zijn bij ons alle 
voorbereidingen voor de decemberfeesten in 
gang gezet. Zeker in deze periode moeten we 
buiten de gebaande paden denken en zullen de 
feesten er anders uitzien dan we gewend zijn. Dat 
geeft niet, anders kan ook heel leuk zijn! Wij gaan 
ervan uit dat ook in december ouders nog niet in 
school mogen komen en we ook nog niet met 
grote groepen volwassenen vieringen mogen 
organiseren. 
Voor de Sinterklaasviering zal er dit jaar geen 
intocht zijn op het plein. 
De kerstviering zal dit jaar met de kinderen onder 
schooltijd gevierd worden op 17 december. 
Hoe en wat hoort u te zijner tijd vanuit de 
commissies. Weet dat we binnen de 
mogelijkheden die er zijn wij er mooie vieringen 
van gaan maken! 
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Nieuwe inrichting in de onderbouw 

De midden- en bovenbouw zijn al helemaal 
gewend aan hun nieuwe meubilair. Nu is de 
onderbouw aan de beurt! De eerste nieuwe 
kasten zijn al binnengekomen. Voor de 
kerstvakantie hopen we ook de nieuwe stoelen en 
tafels te krijgen zodat ook de onderbouw 2021 fris 

en fleurig kan beginnen. We hebben er zin in      . 

 

Aanmelden broertjes en zusjes 

(herhaling) 
Om een goed beeld te hebben van het aantal 
kinderen dat wij kunnen verwachten hoor ik graag 
van u of er broertjes en/of zusjes in schooljaar 
‘20-‘21 of in schooljaar ’21-’22 4 jaar worden. 
Onze school groeit en we willen wel graag dat we 
voor deze kinderen een plekje hebben! U kunt het 
doorgeven aan mij zodat we een afspraak kunnen 
maken. Alvast bedankt! 
 

Belangstellende nieuwe ouders, 

welkom! 
Dit schooljaar verwacht ik niet dat we open dagen 
kunnen organiseren. Misschien hebt u vrienden of 
familie die belangstelling hebben voor onze 
school. U mag ze vertellen dat zij altijd een 
vrijblijvende afspraak met mij kunnen maken voor 
een gesprek en een rondleiding door onze school 
na schooltijd. Bellen naar : 0519-292968 of een 
mailtje naar: directie@bonischool.nl om een 
afspraak te maken mag altijd! 

Verlofaanvraag via Social Schools 
Vanaf nu kunt u een verlofaanvraag indienen via 
Social Schools. Het kan zijn dat u een keertje vrij 
wilt vragen voor uw kind(eren) buiten de 
schoolvakanties om. Dit kan nu via ons 
ouderportaal. Hieronder staat de informatie 
vanuit de Rijksoverheid in welke gevallen u deze 
verlofaanvraag kunt indienen. 

 

Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten 
de schoolvakantie? 

U mag uw kind niet meenemen op vakantie 
buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel? Dan 
kunt u een boete krijgen. Kunt u niet in de 
schoolvakanties op vakantie door uw werk? Dan 
vraagt u toestemming om buiten de 
schoolvakanties op vakantie te gaan. 

• Vrij buiten de schoolvakanties 

Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele 
schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op 
vakantie. Dit moet dan komen door de specifieke 
aard van uw beroep. Bijvoorbeeld omdat u: 

• seizoensgebonden werk heeft, 
bijvoorbeeld in de fruitteelt of horeca; 

• met piekdrukte te maken krijgt tijdens 
schoolvakanties; 

• als zelfstandige een groot deel van uw 
inkomen mist als u tijdens de 
schoolvakanties weg bent. 

In dat geval kunt toestemming vragen voor verlof 
buiten de schoolvakanties. Dit heet ‘beroep op 
vrijstelling’. 

mailto:directie@bonischool.nl
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• Toestemming aanvragen bij directeur 
van de school 

U vraagt toestemming bij de directeur van de 
school. Dit moet 8 weken of eerder voordat u op 
vakantie gaat. De directeur mag uw kind vrij 
geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer in 
een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten 
de schoolvakanties mag niet van de wet.  

De directeur beslist of uw kind buiten 
schoolvakanties op vakantie mag. Bent u het niet 
eens met de beslissing? Dan kunt u dit schriftelijk 
aan de directeur melden.   

Bewijzen dat u niet tijdens schoolvakantie op 
vakantie kunt 

Kunt u geen enkele schoolvakantie 2 weken 
achter elkaar op vakantie? En komt dit door uw 
werk? Dan moet u dit kunnen bewijzen. 
Bijvoorbeeld met: 

• een verklaring van uw accountant. 
Hiermee laat u zien dat u een groot deel 
van uw inkomsten mist als u tijdens 
schoolvakanties op vakantie gaat. Dit is 
heet ook wel een ‘onoverkomelijk 
bedrijfseconomisch risico’. 

• een verklaring van uw werkgever als u 
seizoenswerk doet. 

• Voorwaarden vakantie buiten de   
schoolvakanties 

Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan 
als: 

• dit niet in de eerste 2 weken na de 
zomervakantie is; 

• u door uw werk niet op vakantie kunt 
tijdens schoolvakanties;  

• u dit schooljaar nog niet buiten de 
schoolvakanties op vakantie bent 
geweest; 

• u niet 2 weken achter elkaar op vakantie 
kunt met uw gezin. In geen enkele 
schoolvakantie. 

• Vrij voor bijzondere gebeurtenissen 

Uw kind kan ook vrij krijgen bij bijzondere 
gebeurtenissen. Bijvoorbeeld bij een begrafenis of 
huwelijk. Hiervoor moet u toestemming vragen. 
Dit doet u bij de directeur van de school. Bij 
bijzondere gebeurtenissen kunt u voor meer dan 
10 dagen vrij vragen. U moet toestemming 
vragen aan de leerplichtambtenaar van de 
gemeente. Hij controleert of kinderen naar school 
gaan. 

 


