
Groningen, 21 februari 2023                                                                                  

Beste ouder(s), verzorger(s),  

 

Voorjaarsvakantie.  

• Op maandag 27 februari tm 3 maart 2023 is het voor iedereen vakantie.  

• De leraren gaan op maandag 6 en dinsdag 7 maart  op school werken en overleggen met elkaar. De 

leerlingen zijn op daarom vrij en hebben geen les. 

• De dagen erna van 8 t/m 10 maart zijn de lessen van de leerlingen tot uiterlijk 13.00 uur, daarna zijn 

de leerlingen vrij 

• De school begint weer op woensdag 8 maart, dan verwachten we alle leerlingen weer op school.  

 

Goede vrijdag en Pasen 

• Vrijdag 7 april is het Goede Vrijdag, dit is een gewone lesdag 

• Maandag 10 april is het Pasen de leerlingen zijn dan vrij.  

De dagen er na van 11 t/m 14 april zijn de lessen van de leerlingen tot uiterlijk 13.00 uur, daarna zijn 

de leerlingen vrij 

 

Valentijnsdag                                                                                                                           

Op 14 februari is hebben we een leuke dag gehad .                                                                                                        

Er was op school een dag in het teken van de liefde georganiseerd.                                                                                                                                          

Er zijn dichters naar school gekomen die samen met de leerlingen prachtige gedichten hebben gemaakt. 

 

Ziek meldingen. 

We merken dat het afmelden van de leerlingen nog niet altijd goed verloopt. Het is belangrijk dat de 

leerlingen elke dag op tijd op school zijn.  Als leerlingen ongeoorloofd afwezig zijn, wordt de leerplicht 

ingeschakeld.  

Als een leerling ziek is, moeten ouders/verzorgers de leerling afmelden tussen 8.00 - 8.30 uur. Melisseweg: 

via telefoonnummer (050) 321 0524 of 06-45444129 (Absentenadministratie). Vinkenstraat: via 

telefoonnummer (050) 321 0404 of 06-42367071 (Absentenadministratie) In het verzuimprotocol op de site 

van de ISK leest u wat u moet doen bij absentie of betermelding en wat eventuele consequenties zijn bij 

verzuim of te laat komen. 

 

Het team van de ISK Groningen wenst iedereen een fijne vakantie! 

 Namens het team ISK, 

 

Jannelies Mik, schoolleider 



                                                                               

Groningen, February 21, 2023 

Dear parents/guardians),  

 

Spring break   

• Monday February 27th  to March 3rd  2023 is a holiday for everyone. 

• Our teaching staff will be having meetings  at school on Monday March 6th  and Tuesday 7th. 

 Therefore, students will be off from school. 

• The following dates;  March  8th  to 10th , students' lessons will last  until 1 pm at the latest, after 1 pm 

students will be off. 

• School starts again on Wednesday March 8th , when we expect all students to be back at school.  
Good Friday and Easter 

• Friday 7 April is Good Friday, this is a normal class day 

• Monday 10 April is Easter, the students are then off from school. 

The following days from April 11 to April 14, students' lessons are scheduled  until 13:00, after 13:00 

students are off. 

 

 

Valentine’s Day                                                                             

We had a nice day on February 14th. A day dedicated to love was organized at school. Poets came to school 

and created beautiful poems with the students.                                                                                                

 

Calling in Sick . 

We have noticed that the deregistration process of  students does not always go well. It is important that 

students are at school  every day and on time. If students are absent without permission, compulsory 

education will be activated. 

If a student is ill, parents/guardians must call in sick on behalf of the student between 8:00 AM - 8:30 AM.  

Melisseweg: via telephone number (050) 321 0524 or 06-45444129 (Absent Administration).  

Vinkenstraat: via telephone number (050) 321 0404 or 06-42367071 (Absent Administration) In the 

absenteeism protocol on the ISK site you can read what to do in case of absence or recovery and what 

possible consequences are entitled  in case of absenteeism or arriving late. 

The ISK Groningen team wishes everyone a happy holiday! 

 

On behalf of the ISK team,  

Jannelies Mik, school principal 


