
 

 

NIEUWSBRIEF  

 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
De herfstvakantie is weer voorbij. De leerlingen van de SBO 
Laurens-Cupertino zijn goed gestart maandag. We hopen dat u 
allemaal een prettige vakantie heeft gehad. Hieronder treft u de 
informatiebrief van november. 
 

 
Parro 
Op school maken wij gebruik van de schoolapplicatie Parro. De 
school of de groepsleerkracht kan u via deze digitale weg 
informeren. Ook kunt u via deze route contact leggen met de 
groepsleerkracht. Wij gebruiken deze applicatie vaak. Het is dus erg 

belangrijk dat u deze app heeft geïnstalleerd. U mist dan niks      . 

Heeft u hier vragen over, of lukt het installeren niet? Loop dan even langs meester Jan of juf 
Xandra van de balie. Die helpen u graag. 
 
Coronabesmetting 
De afgelopen periode zijn er weer een aantal klassen thuis gebleven in verband met een 
zieke meester of juf. Ook u heeft waarschijnlijk uw kind een dag(en) thuis gehad met 
schoolwerk. Wij betreuren dat uiteraard enorm. Helaas merken wij dat er weer aardig wat 
coronabesmettingen om ons heen plaatsvinden. Heeft uw kind corona gerelateerde 
klachten? Een COVID- test biedt duidelijkheid.  
 
Ontbijtclub 
Er gebeurt een hoop de laatste tijd in de wereld. Een tijd waarin er oorlog 
is in Europa en een tijd waarin de kosten voor ons allemaal oplopen.  
Op school hebben wij de Lau-Cup Ontbijtclub. Kinderen mogen op 
dinsdag- en donderdagochtend vanaf half 8 naar binnen om te komen 

ontbijten (kom lekker op tijd 😊, half 9 start de les) .  

Ouders van de ouderraad verzorgen een gedekte ontbijttafel, waar de 
kinderen lekker aan kunnen ontbijten. Dit kan een boterham zijn of 
cornflakes of een beschuit, er zijn vele opties! 
Heeft u vragen, interesse of wilt u uw kind opgeven? Neem dan even contact op met de juf of 
meester. Dit kan uiteraard ook via Parro.   
 
Sanakids 

Sanakids is een instelling voor Jeugdtandverzorging, die bedoeld 
is voor de jeugd van 2 tot 18 jaar. De nadruk ligt op het 
voorkomen van gaatjes met voorlichting over mondverzorging, 
voeding en poetsles. Ook het fluorideren van het gebit en het 

fissuurverzegelen (sealen) kan worden gedaan. Deelnemende kinderen krijgen bij Sanakids 
een volledige gebitsverzorging. Benieuwd wat zij voor uw kind kunnen betekenen? U krijgt 



 

 

deze week de folder mee met het aanmeldformulier. Bij genoeg aanmeldingen worden de 
kinderen opgehaald op school voor de periodieke controle. 
 
Koffieochtend thema “Hoe doet u het?” 
Donderdag 10 november is er weer een informatieochtend met een thema. Deze ochtend 
gaan we het hebben over de stijgende kosten voor een gezin.  
Het wijkteam (Anne),  juf Jacqueline en schoolmaatschappelijk werk (Mehtap & Elif) zijn 
aanwezig. U bent van harte welkom. 
 
Verzuim 
Helaas merken wij op school dat wij niet altijd weten waarom een kind niet op school is.  
Op het moment dat uw kind ziek is horen wij dat graag voor schooltijd. Voor half 9 moet 
bekend zijn waar uw kind is, ook om de veiligheid te garanderen van alle kinderen. Indien wij 
niks weten zoeken wij contact op met u. 
De schooldeuren zijn om 8:15 uur open. De lessen starten om half 9. Op het moment dat uw 
kind te laat is zijn wij wettelijk verplicht om dit te noteren. Wij hanteren het volgende 
stappenplan: 
 

Frequentie Actie school 

3x te laat Ouders krijgen een brief van school 

6x te laat Ouders worden door leerkracht uitgenodigd voor een gesprek 

9x te laat Ouders krijgen nogmaals een brief, met de aankondiging het 

veelvuldig te laat komen kan leiden tot melding bij Leerplicht 

12x te laat Ouders krijgen een brief waarin vermeld staat dat er melding is 

gedaan bij Leerplicht 

15x te laat Ouders krijgen een brief van school dat er wederom melding is 

gedaan bij Leerplicht en dat zij uitgenodigd worden voor een 

gesprek met de Leerplichtambtenaar 

18 x te laat Ouders krijgen een brief en wederom een gesprek met de 

Leerplichtambtenaar. Er kan nu een straf worden opgelegd 

 
We hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
 
Medezeggenschapsraad (MR)  
In het Nederlandse onderwijs is een Medezeggenschapsraad (MR) verplicht. De MR bestaat 
uit personeel en ouders. Zij beslissen o.a. mee over onderwijsinhoudelijke keuzes en over de 
besteding van  de vrijwillige ouderbijdrage. 
Wat doet de MR? Alle bevoegdheden van de MR en haar geledingen staan in artikel 10 t/m 
16 Wms. Dit zijn de belangrijkste: 

 Ontvangt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur; 
 Instemmingsrecht op onderwijskundige doelstellingen van de school; 



 

 

 Instemmingsrecht bij plannen voor fuseren, bij het vaststellen of aanpassen van het 
schoolreglement en/of het beleid om ouders te laten helpen op school; 

 Het recht om te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting, over aanstelling of 
ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw en/of een belangrijke verbouwing van 
de school. 

 
Op SBO Laurens Cupertino bestaat de MR uit Sjaan Lans (moeder Riley groep 6), Yvonne 
Breur (Tygo groep 6), Milou Aartsen (leerkracht groep 8) en Doron Levy 
(weerbaarheidstrainer).  
Wouter van der Windt (directeur) schuift aan als adviesorgaan indien nodig. 
 
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met een van deze MR-leden.  
 
 
 
 
 
 

Wilt u een leerkracht¸IB  

of directie spreken?  
Maak dan even een afspraak 
via de mail of bel even naar de 
administratie.  
U wordt dan zo snel mogelijk na 

schooltijd teruggebeld.  
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