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Oktober Nieuwsbrief 
 

BS De Ruif 
Burg. Krijgsmangeerde 47, 4942 AV, Raamsdonksveer 

www.rkbsderuif.nl T: 0162-514599 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

In deze nieuwsbrief kijken we vooruit naar de maand 

oktober.  

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

- Beeldvoorkeuren i.v.m. privacy 

- Aanspreekpunt school 

- Verlofaanvragen 

- Tijdelijke vervanging buurtsportcoach Giorgio 

- Factuur ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 
 

 

Beeldvoorkeuren i.v.m. privacy  

Elke school heeft de plicht om bij ouders na te gaan of 

beeldmateriaal van hun kinderen mag worden gepubliceerd. 

We vragen u nogmaals om via Social Schools uw voorkeuren 

met betrekking tot beeldgebruik aan te geven. Dit kan op de 

volgende manier via de website of de app: Ga naar Mijn 

kinderen > je kind > Beeldgebruikvoorkeuren 

 

Aanspreekpunt school 

Zoals u weet is Jan Labee aanwezig op maandagen en 

donderdagen. Daarnaast kunt u met uw vragen op dinsdag 

terecht bij juf Renee (teamleider onderbouw) en op vrijdag bij 

juf Monique (teamleider bovenbouw). 

 

 

 

Geplande 

evenementen 

2-10-2019 

Opening 

Kinderboekenweek 

10-10-2019 

Ochtend: 

Verjaardag leerkrachten 

groepen 1 t/m 5  

 

Middag: 

Afsluiting 

Kinderboekenweek 

11-10-2019 

Groepen 1 t/m 4 vrij 

 

 

Belangrijke 

mededeling 

Let op: 

Op de laatste blz. van deze 

nieuwsbrief vindt u de 

factuur voor de 

ouderbijdrage. 
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Nog meer belangrijk nieuws 

Verlofaanvragen 

Beste ouders/verzorgers, 

Mij is opgevallen dat er in het begin van dit schooljaar veel 

aanvragen voor verlof van leerlingen zijn aangevraagd buiten 

de reguliere vakanties om.  

De komende tijd zal hier strenger op worden toegezien. 

Buiten de genoemde dagen in het vakantierooster kunt u geen 

verlof aanvragen voor extra vakanties of vrije dagen. Verlof kan 

alleen worden toegestaan bij bijzondere omstandigheden.  

Voor deze bijzondere omstandigheden verwijs ik u naar de 

informatie die hierover is opgenomen in de schoolgids. 

De verlofaanvraag wordt behandeld door de directeur- en/of 

teamleiders. In bijzondere gevallen zijn wij daar niet toe 

bevoegd en zal de aanvraag worden voorgelegd aan de 

leerplichtambtenaar van de gemeente. 

Voor bezoek aan huisarts of specialist kan verlof worden 

verleend. Wij verzoeken u wel om deze bezoeken zoveel 

mogelijk buiten de lestijden in te plannen. 

Bij aanvraag voor verlof dienen te allen tijde de hiervoor 

bestemde verlofbrieven te worden ingevuld en ingeleverd bij de 

leerkracht.  

Jan Labee, 

Directeur a.i. 

 

Tijdelijke vervanging buurtsportcoach Giorgio 

Aangezien meneer Giorgio geopereerd moet worden, zullen zijn 

lessen tijdelijk overgenomen worden door Farhad Noor. 

 

 

 

 

 

 

 

Evenementen in de 

buurt 

Speciaal voor de kinderen 

uit de groepen 6, 7 en 8! 

Kom naar het GENiaal 

OntdekLab met de 7 

werelden van 

duurzaamheid en techniek 

op zaterdag 5 oktober 2019 

op het Dongemond 

College in Raamsdonksveer 

van 11.00 tot 17.30 uur. 

Deelname is gratis. 

 



   

  Pagina 3 van 3 

   
 

Verder belangrijk nieuws                                                 

Factuur ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 

Geachte ouder(s), verzorger(s),  

 

Het schooljaar 2019 / 2020 is begonnen en wij gaan weer  

voorbereidingen maken voor onze activiteiten.  

Dit alles kunnen wij niet doen zonder een vrijwillige bijdrage  

van de ouders.  

De ouderbijdrage per kind voor schooljaar 2019/2020  

bedraagt € 15,00  

Kinderen die vanaf 1 januari op school komen betalen € 7,50.  

Vanaf april is het gratis.  

 

De bijdrage wordt gebruikt om diverse activiteiten  

te kunnen organiseren o.a. Sinterklaascadeautjes,  

kerst, carnaval, excursies, eindejaarsfeest, paasfeest,  

enz. enz.  

 

Gelieve de ouderbijdrage over te maken op :  

rek.nr. NL97 RABO 0115 6826 43  

t.n.v. Oudervereniging r.k.b.s. de Ruif  

te Raamsdonksveer  

Graag bij betaling naam en groep van uw kind vermelden.  

Wilt u om onze bankkosten zo laag mogelijk te houden het  

bedrag per gezin over maken en dus niet per kind.  

 

Mochten er nog vragen zijn over onze activiteiten,  

dan kunt u altijd contact opnemen met een van de  

bestuursleden.  

Wij hopen dat u en uw kind een gezellige schooltijd  

tegemoet gaan.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

de oudervereniging 

 

 


