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Terugblik eerste schoolweek 

 
Afgelopen week was de eerste week van een mooi nieuw schooljaar. We vinden 
het fijn om in de school weer veel enthousiaste en blije kinderen te zien. We zijn 
het schooljaar gezamenlijk gestart op het schoolplein met een openingslied van 
Kinderen voor Kinderen. 

Ook in de klassen is er samen goed begonnen. De eerste periode van het 
schooljaar staat in het teken van de Gouden Weken. Vijf weken waarin er extra 
aandacht is voor groepsvorming en afspraken in de klas. In alle klassen vinden er, 
naast de reguliere vakken, extra activiteiten plaats om de kinderen weer te laten 
wennen aan elkaar en de nieuwe leerkracht.  

                                  
 

Luizencontrole 2 september 

 
Op vrijdag 2 september is er in alle klassen een luizencontrole. We hebben hier uw 
hulp bij nodig! Ouders die willen helpen met de luizencontrole kunnen zich 
opgeven bij de leerkracht van de eigen klas. Op vrijdag 2 september kunnen deze 
hulpouders zich om 8.30u melden bij Emira. 
 

Nieuwsbrief     26-08-2022 



Informatieavond voor alle ouders dinsdag 30 augustus 

 
Op dinsdagavond 30 augustus organiseren we een informatieavond voor alle 
ouders. Het programma deze avond is als volgt: 

18.00u Gezamenlijke start voor de ouders van groep ½ t/m groep 4 in de gymzaal 
19.00u Programma voor de ouders van groep ½ t/m groep 4 in de eigen klas 
19.00u Gezamenlijke start voor de ouders van groep 5 t/m 8 in de gymzaal 
20.00u Programma voor de ouders van groep 5 t/m 8 in de eigen klas 
20.00u Einde informatieavond groep ½ t/m 4 
21.00u Einde informatieavond groep 5 t/m 8 

 

Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst in de gymzaal zal er onder andere aandacht 
zijn voor Leren Zichtbaar Maken o.l.v. Matthijs van Breukelen van het HCO. Tijdens 
de bijeenkomst in de eigen klas zal er kunnen worden kennisgemaakt met de 
leerkracht, wordt er uitleg gegeven over de inhoud van het schooljaar en kunnen 
er vragen worden gesteld.  

De informatieavond zal worden gegeven in het Nederlands. De niet-Nederlands 
sprekende ouders van de kleuters krijgen een papierenversie  van de PowerPoint 
presentatie in het Engels.  

15 september ouder-kindgesprekken 

 
Donderdag 15 september is een studiedag en zijn alle kinderen vrij.  Op deze dag 
staan de ouder-kind gesprekken gepland. Meer informatie hierover volgt op een 
later moment.  
 

Schoolkosten 

 
We zullen dit schooljaar weer gebruik maken van WisCollect voor de facturatie 
van de schoolkosten. 
 
U ontvangt komend schooljaar een factuur voor: 
Overblijf (verplicht) € 230,- 
Overblijf 2e kind  € 180,- 
Overblijf 3e kind  € 130,- 
Ouderbijdrage (vrijwillig) €   15,- 
Schoolreisje   €   32,- 
 
De facturatie van de schoolkosten zullen gefaseerd plaatsvinden. U ontvangt 
binnen twee weken een factuur voor het schoolreisje. Daarna ontvangt u een 
factuur voor de ouderbijdrage. Later volgen de overblijfkosten. De overblijfkosten 



worden in vier termijnen gedurende het schooljaar gefactureerd. Uiteraard staat 
het u vrij de overblijfkosten in één keer te betalen. Een eventuele wijziging in 
meer dan vier betaaltermijnen dient altijd eerst overlegd te worden met de 
administratie. Neemt u hiervoor contact op met Fleur Steentjes. 
 
Via de site www.wis.nl kunt u meer informatie en een instructievideo terugvinden 
over het gebruik van WisCollect. 
 

Gevonden voorwerpen 

 
Tijdens de zomervakantie hebben we toch nog een hoop achtergebleven spullen 
(jassen, schoenen e.d.) gevonden. Deze spullen zijn terug te vinden bij de 
gevonden voorwerpen bij de ingang van de grote gymzaal, achter de lift. Als u iets 
mist van uw kind kunt u het hier wellicht terugvinden! De spullen die niet worden 
opgehaald zullen over een aantal weken worden gedoneerd aan een goed doel.   
 
Vakantierooster 2022-2023 

 
Vakantie: 

Data Eerste dag Laatste dag 

Prinsjesdag 20 september 2022  

Herfstvakantie 22 oktober 2022 30 oktober 2022 

Kerstvakantie 24 december 2022 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 5 maart 2023 

Goede vrijdag en Pasen 7 april 2023 10 april 2023 

Meivakantie 22 april 2023 7 mei 2023 

Hemelvaart 18 mei 2023 21 mei 2023 

Pinksteren 27 mei 2023 29 mei 2023 

Zomervakantie 8 juli 2023 20 augustus 2023 

 

Margedagen: 

Voor groepen 1 t/m 4 zijn de volgende margedagen vastgesteld, dagen waarop zij vrij zijn. 

Margedag 1 Woensdag 22 februari Groep 1 t/m 4 zijn vrij 

Margedag 2 Woensdag 14 juni Groep 1 t/m 4 zijn vrij 

 

Studiedagen: 

De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2022-2023 als volgt ingepland: 

Maandag 22 augustus Studiedag 1 Peuterschool en groepen 1 t/m 
8 zijn vrij 

Donderdag 15 september Studiedag 2: ouder-kind 
gesprekken 

Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Maandag 19 september Studiedag 3 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Donderdag 13 oktober Studiedag 4 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Dinsdag 22 november Studiedag 5 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Dinsdag 14 februari  Studiedag 6 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Woensdag 22 maart Studiedag 7 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Woensdag 21 juni  Studiedag 8 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 
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Vrijdag 30 juni Studiedag 9 Peuterschool en groepen 1 t/m 
8 zijn vrij 

 

Vrije middagen: 

Vrijdag 21 oktober Leerlingen om 12.00u vrij Groepen 1 t/m 8 

Vrijdag 23 december Leerlingen om 12.00u vrij Groepen 1 t/m 8 

Vrijdag 24 februari Leerlingen om 12.00u vrij Groepen 1 t/m 8 

Vrijdag 21 april Leerlingen om 12.00u vrij Groepen 1 t/m 8 

Vrijdag 7 juli Leerlingen om 12.00u vrij Groepen 1 t/m 8 

 

 

 


