
Wist je dat...

• Juf Sanne uit groep 5 met 

zwangerschapsverlof is?

• Thema  Op reis… gestart is. 

• Er op 14 en 17 juni weer koffie 

ochtenden zijn?

• Groep 8 dit jaar weer een echte 

musical kan opvoeren?

• U uw kind weer kunt inschrijven

voor de kindervakantieweken van

Stichting Meneer Rick

Voorwoord
Agenda

14 en 17 juni: Koffieochtenden

14 juni: Schoolvoetbaltoernooi groep 7-8

15 juni: BoschAkker got talent

23 juni: BoschAkker show

24 juni: Studiedag team, kinderen vrij

27 -30 juni: Schoolkamp groep 8

8 juli: Portfolio 2 groep 1-2

8 juli: Portfolio 3 groep 3-8

8 juli: Nieuwsbrief juli

Beste ouders en verzorgers,

De laatste 6 weken van het schooljaar zijn 

aangebroken. Het Laatste thema van dit 

schooljaar is “Op reis”. 

In de onderbouw gaan de kinderen aan de 

slag met Piraten! U heeft er vast al iets 

over gehoord of natuurlijk gelezen in onze 

uitgebreide thema brief. U kunt deze altijd 

teruglezen in de app van school. 

De komende weken gaan de kinderen van 

groep 3 t/m 8 ook de afsluitende cito 

toetsen maken. 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de 

BoschAkker show. In alle groepen wordt 

er druk gerepeteerd voor deze 

schoolbrede voorstelling. En gelukkig 

kunnen jullie weer komen kijken. De 

kinderen krijgen binnenkort kaartjes mee 

voor deze voorstelling die we gaan geven 

in de gymzaal. De voorrondes voor 

BoschAkker got talent zijn aanstaande 

woensdag. De grote show is 23 juni. 

Met vriendelijke groet,

Miranda van Os



Vrije dagen en vakanties 2022-2023

Vakanties:

Herfstvakantie: 24 oktober 2022 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 20 februari 2023 t/m 24 februari 2023
Meivakantie: 24 april 2023 t/m 5 mei 2023
Pinkstervakantie: 30 mei 2023 t/m 2 juni 2023
Zomervakantie: 17 juli 2023 t/m 25 augustus 2023

Vrije dagen:

Studiedagen team:
15 en 16 september 2022
5 december 2022
27 januari 2023
8 maart 2023
26 juni 2023

2e paasdag: 10 april 2023
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
2e Pinksterdag: 29 mei 2023

Vrije middagen: 23 december 2022, 17 februari 2023, 14 juli 
2023



Verbinding en ouderbetrokkenheid



Op 15 juni organiseren we de BoschAkker got talent Show. De 

winnaars van deze show mogen op 23 juni optreden tijdens de 

BoschAkker show. U krijgt hiervoor binnenkort per gezin twee 

kaartjes. De voorstelling is in de gymzaal op school. Alle 

kinderen gaan optreden tijdens deze show! 

De groepen 5 t/m 8 treden op van 12.45 uur tot 13.30 uur. De

kinderen van de groepen 1 t/m 4 treden op van 13.45 uur tot

14.30 uur. Als u kinderen heeft in lagere én hogere groepen 

bent u uiteraard de hele middag welkom! 



10 juni 2022

Achter de schermen op BoschAkker


