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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

Hopelijk hebt u allemaal een fijne zomervakantie met de kinderen achter de rug?  
 

De afgelopen week zijn wij als team al druk bezig geweest om alles goed voor te bereiden om volgende 
week te kunnen starten. Bestellingen van materiaal zijn uitgepakt, lokalen zijn ingericht, lesroosters in 
orde gemaakt, enz.  We zijn er helemaal klaar voor en zien er naar uit om alle kinderen en hun ouders 
weer te ontmoeten.  
 

Wij hebben er zin in en gaan er met elkaar weer een leerzaam onderwijsjaar 

voor alle kinderen van maken!  

 

Opening schooljaar dinsdag 23 augustus 8.30 uur… 
 
Op dinsdag 23 augustus verwachten we al onze leerlingen met hun ouders op ons binnenspeelplein (aan 
de achterkant van de school). Daar zullen we als team alle leerlingen verwelkomen met een gezellig 
muziekje en worden alle juffen en meesters kort voorgesteld. Hierdoor weten alle kinderen (en ouders) 
gelijk  welke juf of meester bij welke groep hoort. Daarna  gaan  alle groepen  om  de  beurt in een rij naar 
binnen. 
We begrijpen best dat u het fijn zou vinden om op de eerste dag van het schooljaar met uw kind mee naar 
binnen te kunnen lopen. Toch blijven wij voorzichtig wat COVID betreft en vinden het te druk worden om 
dat voor alle ouders van alle leerlingen toe te staan. Om u tegemoet te komen en toch de drukte een  
beetje te verdelen hebben we het volgende bedacht: 

 Dinsdag 23 augustus, ouders van de groepen  0, 1/2 en 3 mogen mee naar binnen lopen met  hun kind; 

 Woensdag 24 augustus, ouders van de groepen  4, 5 en 6 mogen mee naar binnen lopen met hun kind; 

 Donderdag 25 augustus, ouders van de groepen 7, 8 en de schakelklassen mogen mee naar binnen 
lopen  met hun kind.  

U loopt dan mee achter de rij aan van de klas van uw kind. Na deze startweek gaan we als proef tot de 
herfstvakantie uitproberen dat elke woensdag ouders mee naar binnen mogen lopen. Dit  geldt dan  voor  
alle groepen. 
Op deze 1e schooldag is  er ook gelijk gym voor de groepen 3, 6, 7 en SKA (schakelklas A). 
Denkt u aan meegeven van gymkleding en gymschoenen?  



 
Vakanties en studiedagen 2022/2023… 
Dit overzicht heeft al in de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie gestaan. Voor de nieuwe ouders 
plaatsen we hem nog een keer. De vakanties en studiedagen zijn ook altijd te vinden in de schoolapp. 
Mocht er een aanpassing in deze dagen zijn dan leest u dit in de nieuwsbrief en wordt het aangepast in de 
app. Noteert u ze alvast in uw agenda? 
 

Vakanties Studiedagen 

Herfstvakantie  24 – 28 oktober 2022 22 augustus 2022 Hele dag 

Kerstvakantie  26 december – 6 januari 2023 14 september 2022 Hele dag 

Voorjaarsvakantie  27 februari – 3 maart 2023 20 oktober 2022 Vanaf 12:00 uur 

Pasen 7 – 10 april 2023 15 november 2022 Hele dag 

Meivakantie  24 april – 5 mei 2023 5 december 2022 Vanaf 12:30 uur 

Hemelvaart  18 – 19 mei 2023 23 december 2022 Vanaf 12:00 uur 

Pinksteren  29 mei 2023 14 februari 2023 Vanaf 12:00 uur 

Zomervakantie  10 juli – 18 augustus 2023 24 februari 2023 Hele dag 

  6 maart 2023 Hele dag 

  6 april 2023 Vanaf 12:00 uur 

  19 juni 2023 Hele dag 

  6 + 7 juli 2023 Hele dag 

 
 

Schoolfotograaf, nog even geduld… 
We verwachten de kaartjes met codes voor de schoolfoto’s komende week te ontvangen. Zodra ze binnen 
zijn, geven we ze gelijk mee met de kinderen. Helaas was het niet gelukt om het binnen te krijgen voor de 
zomervakantie. Zodra de kaartjes zijn uitgedeeld verloopt alles via het bedrijf van de schoolfotograaf. De 
door u bestelde foto’s komen via de post op uw huisadres en niet via de school. 
 
 

Belangrijke data augustus/ september  
22 augustus Studiedag begrijpend  lezen 
23 augustus 1ste schooldag 
02 september Wereld Havendagen 
05 september  week Startgesprekken 
12 september week Startgesprekken 
14 september Studiedag  
16 september Sportdag op het strand  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens het team, 
 
Suzan Ouwerkerk (Adjunct-directeur Pniëlschool)  
Ingard Lachman (Directeur Pniëlschool) 
 

 


