
Wist je dat...

• De kinderen tussen de middag spelaanbod en 

spelbegeleiding krijgen. Dit doen we i.s.m. 

Ludios.

• Thema 'Fijn fistje nie..."gestart is....

• Juf Sanne bijna met verlof gaat..

• Juf Simone is bevallen van een dochter 

genaamd Milou en dat alles goed gaat?

Voorwoord
Agenda

17 mei: Schoolreis

17-20 mei: Avondvierdaagse

25 mei t/m 6 juni :HEPI vakantie

9 juni: MR vergadering

10 juni: Nieuwsbrief juni

Beste ouders en verzorgers,

Wat hadden we een mooi internationaal 

kinderfeest afgelopen woensdag. Met de inzet van 

veel ouders, Meneer Rick en onze eigen 

leerkrachten en kinderen konden we sinds lange 

tijd weer een gezellig feestje vieren op het 

schoolplein. Dank aan alle ouders die 

meegeholpen hebben natuurlijk.

We zijn de laatste periode naar de zomervakantie 

ingegaan. Schoolreis, fotograaf, 

Avondvierdaagse....

Het thema tussen deze twee vakantie staat in het 

teken van feest!.

In deze nieuwsbrief kunt u een aantal praktische 

zaken lezen zoals de vrije dagen en vakanties van 

komend schooljaar en kunt u ook de resultaten 

bekijken van de verschillende 

tevredenheidsonderzoeken die zijn afgekomen bij 

leerlingen en ouders.

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



Schoolreisje

Op dinsdag 17 mei 2022 gaan we op schoolreis!

De groepen 1 t/m 8 gaan naar Duinoord in Helvoirt. Het park is de hele dag voor

BoschAkker gereserveerd.

De kinderen verzamelen om 8.30 uur in de klas en worden daarna naar de juiste bus 

gebracht. In de klas krijgen de kinderen een BoschAkker-armband. Hier staat het 

telefoonnummer op van BoschAkker.

We vertrekkenom 09.15 uur met bussen naar het attractiepark.

De groepen 1 en 2 zijn rond 14.45 uur weer terug op school. U kunt uw kind in de klas

ophalen.

De groepen 3 t/m 8 zijn rond 16.45 uur terug op school. De kinderen hoeven daarna niet

meer terug de klas in en kunnen buiten worden opgehaald.

De kinderen nemen deze dag allemaal een rugzak mee met daarin wat fruit en drinken. De 

lunch wordt verzorgd door Duinoord.

Geld, telefoons etc. zijn deze dag niet toegestaan.

Zorg dat uw kind makkelijke kleding aan heeft en let goed op het weerbericht.

We willen er een kleurrijke dag van maken. Het zou leuk zijn als uw kind iets aantrekt dat

past bij de kleur van de klas.

Groep 1 Paars Groep 5 Oranje

Groep 2 Rood Groep 6 Blauw

Groep 3 Lichtblauw Groep 7 Groen

Groep 4 Geel Groep 8 Zwart/Grijs





13 mei 2022

Achter de schermen op BoschAkker


