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Belangrijke data in juni 
6 juni   Tweede Pinksterdag, leerlingen vrijdag 
10 juni  Schoolfotograaf 
14 juni  Schoolreisje 
30 juni  Wisselmiddag/ Kennismaking VO 
 

MR-leden gezocht. 
Je bent uitgenodigd op 5 juli van  
18.00 - 19.30  uur 
om de laatste mr-vergadering van dit schooljaar 
bij te wonen. 
WEES ERBIJ !!!! 
Meer informatie volgt via een aparte brief. 
 

Vakanties, vrije dagen en studiemomenten 
Schooljaar 2022 – 2023  

Vakanties 
Herfstvakantie    22 oktober 2022 t/m 30 oktober 2022 
Kerstvakantie    24 december 2022 t/m 8 januari 2023 
Voorjaarsvakantie   18 februari 2023 t/m 26 februari 2023 
Meivakantie    22 april 2023 t/m 7 mei 2023 
Zomervakantie    15 juli 2023 t/m 27 augustus 2023 
 
Vrije dagen 
19 t/m 21 oktober 2022  Groep 1 t/m 4 vrij i.v.m. kamp groep 8 
10 april 2023    Tweede paasdag 
18 en 19 mei 2023   Hemelvaart 
29 mei 2023    Tweede Pinksterdag 
 
Leerlingen om 12 uur uit 
Vrijdag 23 december 2022 
Vrijdag 17 februari 2023 
Vrijdag 21 april 2023 
Vrijdag 14 juli 2023 
 
Studiedagen 
Woensdag 5 oktober 2022 
Maandag 31 oktober 2022 
Vrijdag 16 december 2022 
Vrijdag 13 januari 2023 
Maandag 13 februari 2023 
Dinsdag 11 april 2023 
Vrijdag 23 juni 2023 
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Inloop voor groep 1-2 
De inloop voor de groepen 1-2 wordt voortaan ook op dinsdag gehouden! Dit geeft u als ouder meer 
mogelijkheid om meer te zien van uw zoon of dochter! Dus de inloop is vanaf aankomende week op 
dinsdag en donderdag. 
 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 Het onderzoeksbureau “Significant Public/APE” doet onderzoek naar het veiliger maken van de buurt 
Stokhasselt-Noord. Dit doen zij in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SZW). Ze onderzoeken hoe mensen aan extra geld komen. Het ministerie wil hiervan leren, zodat zij 
zelf de buurtbewoners meer kunnen helpen op het gebied van werk en inkomen. Zodat mensen niet 
meer op criminele manieren aan extra geld hoeven te komen. 
  
Woont of werkt u in Stokhasselt-Noord? En wilt u dan helpen bij dit onderzoek door uiterlijk 20 mei een 
digitale vragenlijst in te vullen? De vragenlijst is in het Nederlands of in het Engels te maken. U hoeft 
uw naam niet in te vullen en niemand hoeft te weten wat uw antwoorden zijn. U krijgt dus geen 
problemen door deze vragenlijst in te vullen. U kunt een bedankje ontvangen in de vorm van een 
VVV-bon ter waarde van 5 euro, die per mail naar u toe wordt gestuurd. Uw e-mailadres wordt alleen 
gebruikt om het bedankje naar toe te sturen en wordt niet gelinkt aan uw antwoorden. U bent niet 
verplicht om uw e-mailadres te geven als u dat niet wilt. 
  

• De Nederlandse versie van de vragenlijst vindt u 
hier: https://nl.surveymonkey.com/r/ZJM3CFF 
  

• De Engelse versie van de vragenlijst vindt u hier: https://nl.surveymonkey.com/r/J89LFXY 
  
Alvast veel dank! Als u vragen heeft kunt u die stellen aan Vera de Berk van Significant, 
via vera.de.berk@significant.nl of via het telefoonnummer 06-12858658. 
  

 

 

 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnl.surveymonkey.com%2Fr%2FZJM3CFF&data=05%7C01%7C%7Cd4c5f14752d54d02bfec08da43da5ab0%7Cf33d9f6bdc764f1881056bc0678b5cf0%7C0%7C0%7C637896902428010066%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N1bRiR3K3JODwZw1E6XQWDXBD9jPgmMwM93Ok7c7X%2FY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnl.surveymonkey.com%2Fr%2FJ89LFXY&data=05%7C01%7C%7Cd4c5f14752d54d02bfec08da43da5ab0%7Cf33d9f6bdc764f1881056bc0678b5cf0%7C0%7C0%7C637896902428010066%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=38HY8Yqgs4tgdUqBW1TJxB5JemPiIfeRTLkoYL9l%2BHo%3D&reserved=0
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