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Aanvragen verlof 
 
Binnen Schouwen-Duiveland zijn met alle (school)organisaties richtlijnen omtrent verlof aanvragen opgesteld, die 
gemaakt zijn volgens de kaders van de leerplicht en de inspectie. 
Er is hier een brochure van gemaakt om u deze kenbaar te maken.Een van de strengere richtlijnen is dat er bij 
iedere aanvraag bewijslast meegeleverd wordt. 
Als voorbeeld bij een bruiloft moet de trouwkaart (kopie) meegeleverd worden of bij extra vakantieverlof moet 
aantoonbaar zijn via accountantsverklaring dat verlof in de schoolvakanties tot onoverkomelijke 
bedrijfseconomische problemen zal leiden. 
 
Wij, als school, hebben de opdracht om deze richtlijnen te volgen en toe te passen. 
De brochure is als bijlage toegevoegd aan deze weekbrief. Deze is samen met het aanvraagformulier ook te 
vinden op de website van de school. 
 

Nieuws vanuit de GMR-  betreft FUSIE 
 

Geachte ouder/verzorger, 

In de nieuwsbrief van begin september heeft u kunnen lezen dat de besturen van Obase en OcTHO 
een voorgenomen besluit hebben genomen om per 1 januari 2021 als schoolbesturen samen te gaan 
in de vorm van een fusie. Bijgaand treft u deze nieuwsbrief nog een keer aan. 

 

Vraag aan u als ouder: 

 
Wij zijn als GMR van plan om in te stemmen met de fusie tussen de besturen van Obase en OcTHO.  
Conform de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS, artikel 15) vernemen wij graag uw reactie over 
deze voorgenomen samenwerking. 
U kunt uw reactie geven door op deze link te klikken: https://forms.gle/Spu5TLiX7fi5zJny6 
Wij verzamelen alle reacties en nemen deze mee in onze besluitvorming op de GMR vergadering van 
8 oktober 2020. 
 
Alvast hartelijk dank voor het meedenken. 
 
Met vriendelijke groet, 
GMR Obase 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FSpu5TLiX7fi5zJny6&data=01%7C01%7CE.de.Keijzer%40obase.nl%7C528ac01087744f469ab008d85b9cffa5%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0&sdata=5O2Hbho49eIb%2FNtr82zQA8k87eg7WiLMJFR3Twc9duE%3D&reserved=0


Ridders en jonkvrouwen in de onderbouw 
In de onderbouw zijn wij vorige week gestart met het thema: ridders en jonkvrouwen. In het groene lokaal spelen 
we in het kasteel en dineren we aan een echte ridder tafel. In het gele lokaal maken we ridder schilden en rijgen 
kettingen voor jonkvrouwen. In groep paars hebben we met elkaar een kasteel gemaakt. We werken aan het 
thema ridders tot de herfstvakantie. 

 

 

 

 

 

 

Fietscontrole 

Ieder schooljaar komt Veilig Verkeer Nederland langs op school voor de jaarlijkse fietscontrole. Helaas kan dat dit 
schooljaar geen doorgang vinden door Corona. Toch vinden we het belangrijk dat alle fietsen in orde zijn, zeker 
omdat we met een groot gedeelte van deze groepen naar Laco fietsen. Daarom organiseren 
we op woensdag 7 oktober een ´fietsenkeuring´ voor de leerlingen van de midden- en 
bovenbouw. We gaan dan elkaars fiets controleren.  

Willen jullie thuis de verlichting controleren van de fietsen? We merken dat het toch al een 
beetje begint te schemeren en vooral met slecht weer moeten we goed zichtbaar zijn in het 
verkeer.  

Post voor Borrendamme  

Vrijdag 2 oktober is het nationale ouderendag. Voor de ouderen van 
Borrendamme hebben de kinderen van de onderbouwunit zelf kaarten 
gemaakt. We hebben er een mooie tekening op gemaakt en sommige 
kinderen hebben er zelfs iets op geschreven. Wij hopen dat de ouderen er 
blij mee zijn.  

 

 

 

 

 

Schoolfotograaf  
 
Afgelopen week is Mariska Cator geweest voor de schoolfoto’s. Binnenkort 
ontvangt u de inlogcodes zodat u zelf uw foto’s kunt bestellen.  

 

 



KIBEO NIEUWS 

De eerste weken van het  jaar hebben de peuters van Kibeo, 
net zoals onze onderbouwunit rond hetzelfde thema gewerkt 
‘Dit ben ik’.  

Dit thema is nu afgesloten en is er gestart met het thema 
‘Herfst’. In de groep is er al een themahoek 
gemaakt. Op de paddenstoelen op het plein 
hebben de kinderen liedjes gezongen en heeft 
de juf een prentenboek over de herfst 
voorgelezen.  

   

 

Herhaling: Verkeerssituatie!! 

Momenteel is het erg druk aan de voorzijde van onze school, dit komt door de afsluiting van de Haringvlietstraat. 
Wij spreken hierover in de units, maar kunt u hier ook thuis over spreken. Het leidt momenteel voor gevaarlijke 
situaties!  KINDEREN AFZETTEN VOOR DE SCHOOL (SCHELDESTRAAT) IS NIET TOEGESTAAN!  

Parkeren  

We hebben vanuit Medisch Centrum Borrendamme en Allevo (Grevelingenstraat) de 
vraag gekregen of het parkeren op hun parkeerplaats voorkomen kan worden, wanneer 
kinderen naar school worden gebracht of gehaald. Deze plaatsen zijn bedoeld voor 
bezoekers aan het Medisch Centrum en aan Allevo. Parkeren kan bijvoorbeeld op de 
parkeerplaats Scheldestraat.  

 

  



Nieuws van de kinderen 

OPENING KINDERBOEKENWEEK! 
 
Woensdag was de opening van de Kinderboekenweek 2020 op onze school. Er was een speurtocht, we moesten 
dingen zoeken. Het waren ouderwetse spullen, bijvoorbeeld een houten bakkers lepel, een soort vaas van een 
kogel gemaakt, een tol en een beeldje met een kind erachter. We moesten ook aan kruiden ruiken en weten wat 
het was. Ook een puzzel met kinderfoto’s en we moesten dan raden welke meester of juf het was. We gingen in 
groepjes door de hele school.  
In de klas hebben we naar de live opening gekeken! De komende week gaan we nog meer doen in de unit. 
Vandaag hebben we een live verbinding met de schrijver Tpsca Menten, we kunnen haar vragen stellen en zij gaat 
vast wat vertellen over haar boek. 
 
Groetjes van Ahmed en Lynn, bovenbouwunit.  

 
 

 
 
WINNAARS TEKENWEDSTRIJD! 
 
De winnaars zijn  bekend. Ilse en Demi hebben de tekeningen beoordeeld en de volgende kinderen hebben 
gewonnen: 
 
Ralf, groep 3 
Miley, groep 4 
Nina, groep 4 
Sofie de vl., groep 5 
 
De winnaars hebben vandaag een leuke prijs ontvangen van Demi en Ilse. 
 
 



Bijlagen 
 

• Brochure aanvragen verlof 
• Brief vanuit Obase over voorgenomen fusie Octho-Obase 

 

Maandag 19 oktober Start herfstvakantie 
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