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Kinderboekenweek 

 

De Kinderboekenweek is van start gegaan en ook op school is 
dat goed te merken!  
Alle kinderen hebben deze week kennis kunnen maken met 
het ‘leesalarm’ van juf Rita. Gewapend met fluitje en bel 
zorgde zij ervoor dat de kinderen op een willekeurig moment 
van de dag alles lieten vallen om even lekker te lezen in een 
zelf gekozen boek.  
 
Op woensdag 12 oktober starten we de dag met z’n allen om 8.30u op het 
schoolplein. De kinderen hebben hard geoefend op het liedje Gi-Ga-Groen van 
Kinderen voor Kinderen in het kader van de Kinderboekenweek en willen dit 
natuurlijk graag aan u laten zien.  
 

NIO onderzoek groep 8 

 
Op donderdag 3 november staat het NIO onderzoek voor groep 8 gepland. Alle 
ouders van de leerlingen van groep 8 hebben hier een toestemmingsformulier 
voor ontvangen. Deze ontvangen we graag z.s.m. retour. 
 

Drempelonderzoek groep 8 

 
Op maandag 10 en dinsdag 11 oktober vindt het drempelonderzoek plaats in 
groep 8. Het is belangrijk dat alle kinderen van groep 8 deze dagen aanwezig zijn 
op school. Wilt u hier dan ook rekening mee houden met eventuele dokters- of 
tandartsbezoeken?  
 

Bedankt! 

 

Deze week hebben wij u de factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage toegestuurd 

vanuit WisCollect. Heel fijn dat al bijna de helft  van de ouders deze ouderbijdrage 
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heeft betaald. Een aantal ouders heeft er zelfs voor gekozen om niet de standaard 

€15 te betalen, maar wat extra’s bij te dragen. Daar willen wij u natuurlijk heel 

hartelijk voor bedanken! 

 Een bericht van juf Claudia 

 
Lieve kinderen en ouders, 

Op 1 augustus ben ik samen met Aad, mijn man, 

gaan fietsen vanaf ons huis in Den Haag. We zijn nu 

in Spanje. We hebben alles bij ons op de fiets zoals 

een tent, slaapzakken, stoeltjes, kookspullen en 

natuurlijk eten. Het leven is heel eenvoudig. 

Opstaan, ontbijten, spullen inpakken en dan gaan 

fietsen. Onderweg boodschappen doen, lekker uitrusten, slaapplek vinden, tent 

opzetten, koken, eten en dan heerlijk slapen. We fietsen gemiddeld 50 km per 

dag. Soms is het best zwaar als je de berg op 

moet fietsen met al je spullen op de fiets. Maar 

als je boven bent, heb je een mooi uitzicht en ben 

je trots op jezelf dat je helemaal de berg bent 

opgefietst. En dan komt het allerleukste lekker 

hard naar beneden fietsen.  

Groetjes juf Claudia. 

 

Schoolfotograaf op vrijdag 14 oktober 

 
Op vrijdag 14 oktober komt de schoolfotograaf naar school om alle kinderen leuk 
op de foto te zetten. We hebben dit jaar een nieuwe schoolfotograaf via Knappe 
Koppies (www.knappekoppies.nl). Bij de vorige Nieuwsbrief zat een bijlage met 
meer informatie. 
 

Studiedag donderdag 13 oktober 

 
Donderdag 13 oktober is een studiedag en zijn alle kinderen van groep 1 t/m 8 vrij. 
De school is deze dag gesloten. De peuterschool is wel gewoon open.  
 

Nieuwe leden ouderraad gezocht 

 

Onlangs hebben de kinderen een brief mee naar huis gekregen met meer 
informatie over de ouderraad en de oproep voor hulpouders en nieuwe leden. We 
zijn heel blij met de hulpouders die zich tot nu toe hebben aangemeld! Wij 

http://www.knappekoppies.nl/


hebben echter nog geen nieuwe leden voor de ouderraad. Vindt u het leuk om 
mee te helpen met de organisatie van de diverse festiviteiten op school, meldt u 
dan met het formulier aan voor de ouderraad!  
 

Herfstvakantie 

 

Op zaterdag 22 oktober start de Herfstvakantie. Op maandag 31 oktober 
verwachten wij alle kinderen weer terug op school.  
 
Vakantierooster 2022-2023 

 
Vakantie: 

Data Eerste dag Laatste dag 

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: 

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 

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 

 

 

 


