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Beste ouders/verzorgers, 
 
The Leader in me 
De afgelopen weken hebben de kinderen kennisgemaakt en geoefend met alle 7 
gewoonten van The Leader in me. Wat dat betreft waren de Koningsspelen in het 
kader van gewoonte 7 (Houd de zaag scherp, zorg goed voor jezelf) een prachtige 
afsluiting.  
 
Een heel groot compliment voor de activiteitencommissie. Zij hadden de gehele 
organisatie in handen. Het was top! 
 
De laatste weken van dit schooljaar  komen alle gewoonten nog eens langs, zodat de 
kinderen er goed mee kunnen oefenen. Binnenkort kunt u onze leiderschapsdag 
komen bezoeken. De informatie hierover volgt. 
 
Vakantierooster 2017-2018 
Herfstvakantie                  16-10 t/m 20-10 ma t/m vr 
Kerstvakantie                    25-12 t/m 05-01 ma t/m vr 
Voorjaarsvakantie             26-02 t/m 02-03 ma t/m vr 
Studiedag BB (Goede vr.) 30-03. vr 
Pasen                                02-04. ma 
Koningsdag                       27-04. vr. 
Meivakantie                       30-04 t/m 04-05 ma t/m vr 
Hemelvaart                       10-05 t/m 11-05 do en vr 
Pinksteren                         21-05. ma 
Zomervakantie                  13-07 t/m 24-08 vr t/m vr 
De studiedagen waarop de kinderen vrij zijn, volgen zo snel mogelijk! 
 
Ongeoorloofd verzuim 
Vanaf 5 jaar zijn alle kinderen in Nederland leerplichtig. Dit geldt ook voor de 
leerlingen van de Beatrixschool. Buiten de vakanties en vastgestelde studiedagen 
mogen de kinderen alleen vrij nemen als daar gewichtige redenen voor zijn. 
Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/inhoud/geoorloofd-
schoolverzuimen-spijbelen 
 
Verlof voor deze dagen moet aangevraagd worden bij juf Jacqueline met een 
formulier. 
Mocht u uw zoon of dochter toch een dagje thuis houden, dan is dit ongeoorloofd 
verzuim. Ons administratiesysteem is vanaf 1 april zo ingericht dat deze meldingen 
direct vanuit ons systeem in het systeem bij de leerplichtambtenaar terecht komen. 



Ik wil u dus vragen om echt alleen verlof te vragen wanneer het een bijzondere 
omstandigheid betreft en de leuke uitstapjes op de vrije dagen of in de vakanties te 
plannen.   

Nieuw in de Zorgpraktijk op de Beatrixschool                                                  
Sinds begin april ben ik werkzaam bij Expertisecentrum Uniek, en vervang ik op de 
Beatrixschool de 'oude' psycholoog Barbarien Blaauw. Ik stel me graag even aan u 
voor. 

Mijn naam is Sylvia van Lieshout, ik ben 45 jaar, woon in Utrecht en heb 3 kinderen 
(in de leeftijd van 15 en 13 jaar en een kleintje nog van 8 maanden). Ik ben 
orthopedagoog en GZ-psycholoog, en heb ruim 20 jaar ervaring in zowel onderwijs, 
jeugdzorg als GGZ. Mijn specialisme ligt op het gebied van ADHD en autisme, maar 
uiteraard kunt u ook voor andere (opvoed)vragen bij mij terecht.  

Vanuit Expertisecentrum Uniek werk ik op verschillende scholen, waar ik/wij kinderen 
helpen die in hun ontwikkeling vastlopen. Dit kan om alle soorten problematiek gaan; 
gedragsproblemen, emotionele problemen, pesten, adhd... eigenlijk alles waar u als 
opvoeder of school tegenaan loopt en/of vragen over hebt. Onze multidisciplinaire 
teams bestaan uit logopedisten, (kinder-) fysiotherapeuten, kinder- en 
jeugdpsychologen, speltherapeuten, diëtisten, remedial teachers en dyslexie 
specialisten. Loopt u vooral even binnen als u vragen heeft!  Op de woensdag zal ik 
op de Beatrixschool werkzaam zijn. U kunt mij vinden in de kamer van de intern 
begeleider. Mailen mag uiteraard ook: sylviavanlieshout@expertisecentrum-uniek.nl 
of bel 06-13031365 

 
 
Namens het team, 
 
obs Koningin Beatrix,  
Jacqueline de Fouw 


