
 
 
 
 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
In deze nieuwsbrief informeren wij jullie  
over de volgende onderwerpen: 

 

• Nieuws van de directie 
- Toestemmingsformulier toedienen medicijnen 
- Aanvragen verlof 
- Te laat komen 

• Groep 8 

• Even voorstellen…. 

• Leerlingenraad De Buitenplaats 

• Welke oortjes passen op het Chromebook? 

• Prijzenkast 

• Belangrijke data september 

• Schoolfotograaf 22 september 
 
 
 
 
 
Toestemmingsformulier toedienen medicijnen: 
Een leerkracht mag alleen medicijnen verstrekken/ toedienen als er door de ouders een 
toestemmingsformulier is ingevuld én ondertekend. Jullie vinden dit formulier in de map 
documenten in                           . 
 
Link: Toestemmingsformulier medicijnen 
 
Externe begeleiding onder schooltijd: 
Als het enigszins mogelijk is, willen wij jullie vragen om externe begeleiding buiten schooltijd 
in te plannen, zodat je kind geen onderwijstijd hierdoor mist. 
Is het echter niet mogelijk, dan graag van tevoren overleggen met de leerkracht welke tijd 
het meest gunstig is om naar de externe begeleiding te gaan. Alvast bedankt. 
 
Aanvragen verlof: 
Vakantieverlof  

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13 a van de Leerplichtwet 1969  
dient minimaal 8 weken van tevoren aan de directeur van de school te worden  
voorgelegd. Om te weten of een vakantieverlof aanvraag mogelijk is, wordt het Schema 
beoordeling aanvragen gebruikt. Deze vind je ook in                            / tabblad document/ 
map schooljaar 2022-2023. 
 

Nieuwsbrief 
Schooljaar 2022-2023 

September 

                                                       Nieuws van de directie 

Schoolthema: 

Nederland 

https://bsdebuitenplaats.schoudercom.nl/documenten/008439-toestemmingsformulier-medicijnen-dot-pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verlof wegens gewichtige omstandigheden: 
 
Deze aanvraag moet binnen een redelijke termijn bij de directeur van de school worden 
ingediend. De directeur kan vragen om een kopie van het officiële document, denk hierbij 
aan een kopie van de trouwkaart. Op het formulier vinden jullie de richtlijnen en redenen 
voor de aanvraag van dit verlof. 
 
De directeur is verplicht om de leerplichtambtenaar op de hoogte te brengen van ongeoorloofd 
verzuim. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-
verbaal worden opgemaakt. 
 
Gezinnen, die zich voor of na een vakantie ziekmelden worden ook gemeld bij de 
leerplichtambtenaar. Er is dan sprake van vermoedelijk ongeoorloofd verzuim. 
 

Als je onderstaande link aanklikt, kom je op de pagina van                            waar de 
formulieren en het stroomschema staan. 
 
Link: Aanvraag verlof 
 
Te laat komen: 
Als kinderen te laat komen (zonder zwaarwegende reden) wordt er onderwijstijd verzuimd 
en is er sprake van ongeoorloofd verlof. In de vergadering van de Medezeggenschapsraad 
van 5 september wordt het protocol: Te laat komen besproken en daarna vastgesteld. 
Na vaststelling wordt het in de map schooljaar 2022-2023 gezet en kunnen jullie lezen hoe 
de school hiermee omgaat. Voordat het protocol is opgesteld, is er contact geweest met de 
leerplichtambtenaar Holland Rijnland. 
 
 
 

https://bsdebuitenplaats.schoudercom.nl/documenten/712727-aanvraag-verlof


 
 
Wie staat er wanneer voor groep 8? 
 
Maandag en dinsdagochtend: juf Ilse 
Dinsdagmiddag en woensdag: juf Rosanne 
Donderdag en vrijdag: juf Christine 
 
Juf Ilse staat op donderdag voor groep 7-8. 
Juf Rosanne geeft op maandag en dinsdagochtend extra ondersteuning in de 
groepen 7 en 7-8. 
Juf Christine geeft op dinsdagochtend en woensdag levelwerk. 
 
 
 
 
Hoi allemaal!   
  
Mijn naam is Joyce van den Berg en ik ben sinds dit nieuwe schooljaar de gymleerkracht van 
groep 3 t/m groep 8 op de Buitenplaats.  
Ik ben 27 jaar en ik woon in Voorhout. In mijn vrije tijd doe ik aan handbal bij H.V Foreholte, 
in een leuk en gezellig vriendinnen team.  
In 2018 ben ik afgestuurd aan de Haagse Academie Lichamelijke Opvoeding en in 2018 dan 
ook gelijk gestart als gymleerkracht op andere scholen binnen de Sophia Stichting. Ik vind 
mijn werk als gymleerkracht onwijs leuk. Ik kan bijvoorbeeld echt genieten van de kleine 
dingen zoals: een leerling die de gymles verlaat met een lach op zijn/ haar gezicht of 
wanneer iemand dan eindelijk toch die “koprol” durft te maken.   
Ik ben al lekker gestart en kijk erg uit naar de rest van dit schooljaar.   
  
Sportieve groet,  
  
Joyce van den Berg 
 
 
 
 
Dit schooljaar willen wij starten met een leerlingenraad. Het doel van de leerlingenraad is:  
Kinderen praten en denken mee over wat er op school nodig is, waar aandacht voor 
moet zijn en nemen over een aantal zaken een besluit. Denk bijvoorbeeld aan: kiezen 
van een nieuw speeltoestel.  Binnenkort wordt dit in de klas besproken en horen jullie er 
meer van. 
 
 
 
 
 
 

Leerlingenraad De Buitenplaats 

Groep 8 

Even voorstellen….. 



 
Wij maken bij verschillende methodes gebruik van het Chromebook. De opdrachten maken 
gebruik van auditieve ondersteuning. Uit hygiënische overweging is het prettig als alle 
kinderen hun eigen koptelefoon hebben. Wij adviseren om een koptelefoon of oortjes te 
kopen met 2 ringen op de jackplug, zie foto. 
De kinderen gebruiken de koptelefoon regelmatig waardoor het uit praktisch oogpunt het 
beste is dat zij de oortjes/ koptelefoon in hun eigen kastje bewaren. Wilt u daarom opletten 
dat de koptelefoon niet te groot is en de oortjes in een doosje of zakje, voorzien van naam, 
bewaard kunnen worden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kinderen hebben aangegeven dat zij graag een prijzenkast willen voor de bekers die zij 
gewonnen hebben. Juf Sandra heeft met het voetbalteam de nieuwe vitrinekast ingericht. 
Kinderen uit groep 8 hebben de prijzenkast uitgekozen en besteld. Het wachten is nog op de 
spotjes, die nageleverd worden. 

De gewonnen bekers en de teamfoto staan nu te schitteren in de prijzenkast 😊. 
              

 

 

• Maand september: Startgesprekken groep 1 t/m 8 

• 03 september  Werkgroep Groen Schoolplein (tuinonderhoud op ons schoolplein) 

• 05 september  Opening schoolthema: Nederland 

• 05 september  Vergadering Medezeggenschapsraad (19.30 uur - 21.30 uur) 
• 15 september  Theater Stuiter voorstelling groep 1 t/m 8 

• 20 september  Prinsjesdag 

• 22 september  Schoolfotograaf 
• 26 september  Start Week Tegen Pesten ‘Grapje! Moet toch kunnen?!’  

 
 
 
 
 
 

Belangrijke data maand september 

Prijzenkast 

Welke oortjes passen op het Chromebook??? 



 
 
 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Donderdag 22 september  a.s. komen wij op school om de kinderen te fotograferen 
(individueel+groep + broertje/zusje met kleintje van thuis). 
 
Kledingadvies: zie achtergrond. Ieder naar eigen smaak. 
Pas op: Fluor kan een reflexie geven op de kaaklijn van het kind. Hele fijne streepjes kunnen 
een vervorming geven in de afdruk van het pasfotovel.  
Bij regen is het belangrijk dat uw kind(eren) niet met nat haar op school aankomen. 
 
Achtergrond: 

 
        
Let op! De bestelperiode, zonder portokosten is nu 14 dagen.( voorheen 30 dagen) 
We brengen maximaal 2x de foto’s op school. Daarna sturen we de foto’s prive op en 
worden er dus portokosten berekend. 
 
 
 
Broertjes en zusjes foto’s: 
De broertjes en zusjes mogen weer op de foto! De school zal drie intekenlijsten ophangen.  
1 lijst voor de broertjes en zusjes die op school zitten. Ze gaan onder schooltijd op de foto. 
(maar alleen, als er door ouders op de lijst is ingeschreven) afname blijft vrijblijvend.  
De andere twee lijsten zijn voor de broertjes en zusjes met een kleintje van thuis of 
middelbare scholier. Deze lijsten starten om 14.30 uur. We fotograferen met twee 
fotografen aansluitend om de 3 minuten. De lijst loopt eerst tot 15.15. Als beide lijsten 
helemaal vol zijn tot 15.15 uur kan er aansluitend ingevuld worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De fotografen 

 

Informatie schoolfotograaf 


