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Beste ouders en verzorgers, 
 
De vakantie lonkt. We gaan uitrusten van een bijzonder schooljaar, waarin Corona weer een 
prominente rol heeft gespeeld, maar ons niet helemaal te pakken kreeg. De afgelopen weken 
genieten we er met volle teugen van dat we elkaar weer mogen ontmoeten: woensdag met meer dan 
2000 mensen op het veld tijdens Onder de Bogen en vandaag tijdens de Stichtingsdag. Allebei heel 
waardevolle vieringen die ons doen voelen dat we een gemeenschap zijn met een lange traditie. 
 
Ouders welkom in de klas tussen 8.30 en 8.45. 
We hebben gemerkt dat Corona de afstand tussen ouders en school groter heeft gemaakt en deze 
willen we volgend schooljaar weer verkleinen (als de richtlijnen dat toelaten). Zo nodigen we alle 
ouders bij de start van de dag weer uit om in de school te komen om de kinderen in de klas aan de 
medewerker over te dragen. Jullie zijn tussen 8.30 en 8.45 welkom in de klas om je kind over te dragen 
aan de medewerker en waar nodig kort iets te delen.  Om 8.45 start de medewerker met de kring. We 
hopen hiermee de korte informele overdracht die zo belangrijk is voor het goed samenwerken, weer 
de ruimte te geven. Daarnaast zijn jullie ook na school welkom om nog even in de klas te komen, maar 
in de praktijk merken we dat daar weinig gebruik van gemaakt wordt. 
 
In het nieuwe schooljaar sturen we jullie een vragenlijst en organiseren we een themabijeenkomst om 
jullie wensen en suggesties te inventariseren over het verstevigen van het contact tussen de ouders en 
de school. Daar gaan we in de volgende maandinfo uitgebreider op in. 
 
We sturen jullie twee bijlagen. 

 In bijlage 1 geven we jullie leuke boekentips voor deze zomer, verzameld door Monique en 
Maarten. Volgend schooljaar zetten wij het leesplezier in de schijnwerpers. We hebben al veel 
nieuwe boeken besteld voor de mediatheek en op onze eerste studiedag worden we door 
Maarten en Monique ondergedompeld in de rijkdom van de jeugdliteratuur. 

 Bijlage 2 gaat over de naschoolse cursus van Natascha en Eddy  in je  
 
In deze maandinfo zetten we ook de belangrijke data van het komend schooljaar voor jullie op een rij. 
Zoals de vakanties, de studiedagen, de startgesprekken, de iinformatieochtenden en avonden en de 
kampdata. Al deze data zetten wij aan het begin van het schooljaar ook in de jaaragenda van Parro. 
 

Algemeen 
 
Vakantierooster 2022/2023  
Hieronder vindt u de data van de vakanties in schooljaar 2022/2023,  
aangevuld met de  data voor de studiedagen. 

 
Studiedagen 2022/2023  

- Dinsdag 22 november 2022 
- Donderdag 9 februari 2023 
- Dinsdag 28 maart 2023 
- Donderdag 15 juni 2023 

 
Startgesprekken 

Start schooljaar              ma 22-8  

Herfstvakantie  za 22-10 t/m zo 30-10   

Kerstvakantie  za 24-12 t/m zo 8-1   

Krokusvakantie     vr 24-2 t/m zo 5-3   

Paasvakantie   za 8-4 t/m ma 10-4   

Meivakantie  za 22-4 t/m zo 7-5   

Hemelvaart  do 18-5 t/m zo 21-5   
Pinksteren   zo 28-5 t/m ma 29-5   
Zomervakantie   za 8-7 t/m zo 20-8  
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De startgesprekken organiseren we ieder jaar voor de nieuwe ouders van een groep om belangrijke 
of bijzondere zaken van jullie kinderen aan de medewerker mee te geven. Andere ouders die graag 
belangrijke wijzigingen of gebeurtenissen in het gezin aan de medewerker willen melden zijn ook 
van harte uitgenodigd. 

 
In de tweede schoolweek vinden deze startgesprekken plaats met de medewerker(s) van uw 
kind(eren). Via Parro wordt u in de eerste schoolweek uitgenodigd om zich aan te melden. 
 
Ouder-informatie momenten schooljaar 2022/2023 

 
- Onderbouw dinsdagavond 6 september 19.30-21.00 u 
- Instroomgroep woensdagavond 25 januari 19.30-21.00 u 
- Middenbouw 3/4 maandagochtend 5 september 8.45-10.30 u 
- Middenbouw 5/6 maandagmiddag 12 september 14.00-15.15 u 
- Bovenbouw 7/8 maandagavond 3 oktober 19.30-21.00 u 

 

 
Schoolkampen  
Bovenbouw 7/8 
De bovenbouw gaat in het schooljaar 2022 - 2023 terug naar de PREHISTORIE 
De groepen van Sanne/Lonneke, Renee/Ids en Hans/Gerben gaan van  
maandag 12 september t/m woensdag 14 september 2022 
De groepen van Bjorn/Jennifer en Maarten/Robyn gaan van  
woensdag 14 september t/m vrijdag 16 september 2022 
Middenbouw 5/6 
Dinsdag 7 en woensdag 8 juni 2022 alle groepen gezamenlijk. 
Middenbouw 3/4 
Donderdag 9 juni en vrijdag 10 juni alle groepen gezamenlijk. 

 
Bovenbouw 7/8 
 
Project Prehistorie 
In de bovenbouw starten we in week 34 met het project over de prehistorie. In week 35 en 36 krijgt 
dit een vervolg. Alle werkers moeten de spullen meenemen die op de kampbrief staan. Deze brief 
is tijdens het 2e wenmoment uitgedeeld en heeft ook in de maandinfo gestaan(houten lepel, stof 
voor tenue, leer voor het maken van een buideltje).  
Voor we op kamp gaan(week 37), krijgen alle werkers een meeneemlijst mee en andere informatie 
die gaat over het kamp 7/8 naar het prehistorisch openluchtmuseum in Eindhoven.  
 
Kennismaking in 7/8  
Naast het project over de prehistorie zullen we in alle groepen aandacht 
besteden aan het laten kennismaken van de werkers.  
 

 
We wensen iedereen een fijne zomervakantie. 
 
Op maandag 22 augustus bent u weer van harte welkom en 
zwaaien we de poort en de school weer open. 
 
Met vriendelijke groet,  
namens het team, 
 
Anne-Mieke Bulters  
Directeur basisonderwijs  

 


