NIEUW SBRIEF

14 juli 2022

Beste ouders/verzorgers,
Het schooljaar zit er bijna op. Morgen is de laatste dag. Alle kinderen zijn dan om 12:15 uur vrij.
In deze nieuwsbrief alvast praktische informatie voor het nieuwe schooljaar.
Een fijne vakantieperiode en tot in augustus.

Mischa Roberts en Bianca Steman

BELANGRIJKE DATA
Vrijdag 15 juli

12:15 uur start zomervakantie

Maandag 29 augustus

8:30 start schooljaar 2022-2023

AFSLUITING MET ZOMERBLUES
We geven de luizentassen zoveel mogelijk op donderdag al mee. Uw kind hoeft vrijdag dan alleen nog maar
een tussendoortje en wat drinken mee te nemen. Als er bij uw kind andere afspraken gelden dan hoort u dit van
de leerkracht in de app.
Traditiegetrouw sluiten we het schooljaar weer af met de Zomerblues. Alle kinderen van de school, inclusief de
groepen 6, verzamelen zich om 12:10 uur op het grote schoolplein om dit vakantielied samen met de
leerkrachten te zingen.
Dit jaar zingen we rondom ‘de heuvel’ op ons schoolplein. De kleuters staan per groep op de houtsnippers,
begeleid door leerlingen van groep 7. De andere groepen staan daar achter. Na afloop wachten we met de
groepen 1-2 heel even tot er wat ruimte is, daarna kunt u uw kind bij de leerkracht ophalen!

FOTOWEDSTRIJD
In de bijlage een oproep om vooral mee te doen met een fotowedstrijd. Deze wedstrijd verklapt ook al een van
de techniekonderwerpen van volgend schooljaar. En de winnaar…..die krijgt een echte techniekprijs.

VOLGEND SCHOOLJAAR
GROEP 6
De groepen 6 krijgen les in onze dependance. Adres: Heerenduinweg 45, 1971 JA. Onder schooltijd belt u het
best met de hoofdlocatie. Na schooltijd kan dat ook op nummer: 0255-820996 .
De begin- en eindtijden zijn 5 minuten vroeger dan op de hoofdlocatie. ’s Morgens gaat de deur om 8:15 uur
open. Om 8:25 uur beginnen de lessen. Om 14:25 uur zijn de kinderen uit, behalve op woensdag, dan is 12:10
uur de eindtijd.
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Komt u met de auto, parkeer dan aan de Heerenduinweg, daar is volop parkeergelegenheid. Kinderen die op de
fiets komen kunnen hun fiets op het schoolplein neerzetten, in de fietsenrekken.
Groep 6a heeft op maandag, aan het eind van de middag, gym in de zaal van de Boekanier. Zij gaan vanaf het
Franciscuspad naar huis. Op vrijdag heeft groep 6b gym aan het eind van de middag. Ook zij gaan dan vanaf
het Franciscuspad naar huis.

GEBRUIK INGANGEN EN UITGANGEN
De ingang aan het Franciscuspad (groep 4/5) gaan we voorlopig niet meer gebruiken. Alle kinderen kunnen via
de schoolplein kant naar binnen en na school weer naar huis.
Groep 1-2A en 1-2B krijgen een vaste plek op het Verkeersplein (ingang Kloosterstraat 41).
Groep 1-2C, 1-2D en 1-2 E vangen de kinderen op het grote plein op.
De eerste dagen wachten de leerkrachten van groep 3 buiten op de kinderen. Om 14:30 lopen zij ook met de
kinderen mee naar het plein.
De peuteropvang (De Vuurvliegjes) gaat een aantal weken gebruik maken van ons lokaal 1, zij komen via de
Kloosterstraat naar binnen.

GYMDAGEN
Maandag
3A, 3B, 3C, 4-5,
6A, 7A, 8B, 8C

Dinsdag
4A, 4B, 5A, 5B

Woensdag
4-5, 6A, 6B, 7A,
7B, 8A, 8B

Donderdag
x

VAKANTIES, STUDIEDAGEN EN VRIJE DAGEN (HERHAALD BERICHT)
dag

eerste dag

laatste
dag

eerste schooldag

ma

29-08-22

studiedag met startgesprekken ouders

wo

14-9-2022

studiedag

di

4-10-2022

herfstvakantie

ma-vr

17-10-22

studiedag

do

24-11-22

kerstvakantie

ma-vr

26-12-22

studiedag

wo

15-02-22

voorjaarsvakantie

ma-vr

27-02-23

studiedag

do

16-03-22

Goede vrijdag/Pasen

vr-ma

07-04-23

Koningsdag

do

27-04-23

meivakantie

vr-vr

28-04-23

05-05-23

Hemelvaartsdag

do-vr

18-05-23

19-05-23

Pinkstervakantie

ma-vr

29-05-23

02-06-23

zomervakantie

ma-vr

24-07-23

01-09-23

Op 23 december en 21 juli zijn alle kinderen om 12:15 uur uit

2

21-10-22

06-01-23

03-03-23

10-04-23

Vrijdag
4A, 4B, 5A, 5B,
6B, 7B, 8A, 8C

