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Kinderparlement 
Gisteren is het project Raadslid in de klas weer van start gegaan in 
groep 6 t/m 8 met de gastlessen van twee raadsleden in de groepen. 
De kinderen leerden weer van alles (bij) over democratie en politiek. 
Na de gastlessen kunnen kinderen besluiten om zich kandidaat te 
stellen voor het kinderparlement.  
Groep 6 bezoekt op 30 september het gemeentehuis van 
Bloemendaal. Op 3 oktober vinden de verkiezingen plaats. Dan zullen 
uit de groepen 6 t/m 8 twee kinderen per groep gekozen worden, die 
komend schooljaar 6 keer met juf Willemijn om tafel gaan om 
belangrijke zaken voor de leerlingen te bespreken en ideeën naar 
voren te brengen. 

Studiedag  
Morgen, woensdag 21 september, is de eerste studiedag van dit 
schooljaar. De kinderen zijn vrij. Het team gaat aan de slag met de 
thema’s feedback en onderlinge verbinding. Dit laatste is iets wat we 
in de afgelopen twee jaren noodgedwongen hebben moeten missen 
door alle afstandsmaatregelen. 

TSO-bijdrage en ouderbijdrage 
Ieder schooljaar ontvangt u twee keer een betalingsverzoek. 
Eenmaal in september en eenmaal in januari. We lichten hieronder 
toe waar de twee bijdragen voor bestemd zijn. 
 
TSO-bijdrage (september) 
Op de Willinkschool hebben we een continurooster. Alle kinderen blijven tussen de middag over en 
de school regelt voor alle kinderen tussenschoolse opvang (TSO). De kinderen eten tijdens de 
middagpauze met hun eigen leerkracht in de klas. Daarna of daarvoor spelen ze een half uur buiten. 
Dit deel van de pauze wordt gecoördineerd en uitgevoerd door Brood en Spelen. Pleinwachten 
zorgen tijdens de middagpauze voor een veilig en ontspannen buitenspeelmoment voor de kinderen. 
De leerkrachten hebben op dat moment pauze. Dit is wettelijk verplicht, maar ook echt een 
noodzakelijk rustmoment, waarna leerkrachten de rest van de dag weer de verantwoordelijkheid 
voor de groep kunnen dragen.  

Om de TSO mogelijk te maken, vragen we ouders jaarlijks om een bijdrage. Dit bedrag is nodig om de 
kosten aan Brood en Spelen te dekken. De afgelopen 3,5 jaar is de bijdrage gelijk gebleven. De kosten 
van Brood en Spelen zijn vanaf het nieuwe schooljaar gestegen. Dat betekent dat de bijdrage die we 
u vragen dit jaar ook stijgt, naar €100 per kind per jaar. Dit komt neer op €2,50 per week (ter 
vergelijk: op scholen zonder continurooster kunnen ouders ook overblijf afnemen voor hun kind. De 
kosten hiervan zijn al gauw tussen de €2 en €3 per dag). 

U ontvangt binnenkort een betaalverzoek via schoolkassa voor de TSO-bijdrage.   
 
Ouderbijdrage (januari) 
De Ouderraad van de Willinkschool ondersteunt het schoolteam bij het organiseren van diverse 
festiviteiten en activiteiten op school (w.o. het schoolreisje, Sinterklaas, Kerst, Kinderboekenweek, 
het zomerfeest, diverse culturele activiteiten en sportevenementen). De ouderbijdrage wordt 
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gebruikt om deze activiteiten voor de kinderen te kunnen organiseren. 
In januari ontvangt u een betaalverzoek voor de ouderbijdrage. 

Vrijwillig 
De TSO-bijdrage en de ouderbijdrage zijn vrijwillige financiële bijdragen. 
Niet verplicht, maar wel noodzakelijk om het continurooster te kunnen 
waarborgen en om activiteiten voor de kinderen te kunnen organiseren, 
waarvoor de school van de overheid geen vergoeding ontvangt. 
Kinderen zullen nooit worden uitgesloten van deelname aan activiteiten 
als hun ouders de bijdrage niet betalen. Wel zullen we het 
activiteitenprogramma of het continurooster voor alle kinderen moeten 
aanpassen of heroverwegen als de ouderbijdrage en/of TSO-bijdrage 
voor onvoldoende kinderen binnenkomt. Op het moment dat een 
school geen continurooster (meer) heeft, zijn de kosten voor eventuele 
overblijf tussen de middag niet langer vrijwillig en betaalt u dus al gauw 
veel meer. We vragen u dan ook om de bijdragen, indien u hiertoe in 
staat bent, te betalen.  

Ontruimingsoefening 
Twee keer per jaar, in het najaar en in het voorjaar, plannen we een 
ontruimingsoefening. Door regelmatig zo’n oefening te doen, weten alle 
kinderen en teamleden hoe te handelen als de school onverhoopt 
ontruimd zou moeten worden en kan dit kalm en vlot gebeuren. Op 
dinsdag 27 september staat de eerste oefening gepland. 

Privacy 
Wij vragen u om via Parro aan te geven of u toestemming geeft voor het 
delen van foto’s en filmpjes met de oudergroep via (het beveiligde systeem) Parro. Hierdoor ziet de 
leerkracht bij het verzenden van berichten meteen welke ouders hier wel of geen toestemming voor 
hebben gegeven en of beeldmateriaal dus gedeeld mag worden. We gaan er vanuit dat foto’s en 
filmpjes waar ook andere kinderen op staan alleen in eigen huiselijke kring gebruikt worden en dat 
deze niet gedeeld worden op social media. Ook vragen wij uw toestemming voor het vermelden van 
de voornaam en verjaardagsdatum van uw kind in de nieuwsbrief. 

Verlofaanvragen 
Regelmatig krijgen we aanvragen voor extra verlof. Vaak gaan deze aanvragen om een extra 
dag(deel) voor de vakantie of voor het weekend. Wij hebben ons als school te houden aan de 
leerplichtwet en deze biedt maar zeer beperkt ruimte voor verlof buiten de schoolvakanties. Eerder 
op vakantie of een weekend weg gaan is geen gegronde reden voor extra verlof. Alleen als een ouder 
door zijn of haar specifieke beroep in een schooljaar niet twee weken aaneengesloten in een van de 
schoolvakanties met het gezin op vakantie kan, kan extra vakantieverlof gegeven worden. Hier is een 
werkgeversverklaring voor nodig, waarin dit wordt aangetoond. Daarnaast biedt de wet de 
mogelijkheid om wegens bijzondere omstandigheden vrij te krijgen buiten de vakanties om. Het gaat 
dan om omstandigheden buiten de wil van de ouders (denk aan een uitvaart, jubileum, verhuizing, 
huwelijk). Op het verlofformulier op de website van de school vindt u alle regels die hiervoor gelden. 
Verlofaanvragen worden altijd via een ingevuld verlofformulier ingediend bij Willemijn. Wij zijn 
verplicht om (een vermoeden van) ongeoorloofd verlof bij de leerplichtambtenaar te melden. 

Hieperdepiep 

02-10: Saar W. (8)  

04-10: Manoa (3)  

06-10: Tijn (3) 

06-10:  Thomas (3) 

11-10 Sarah (5) 

15-10:  juf Nanda  

17-10:  Iris (4) 

25-10: David (3) 

30-10: juf Elly (6) 
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