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Geeft kleur aan ieder kind 

Nieuwsbrief November 2022nr. 3 

 

   

Van de directie 

 
Geachte ouders/verzorgers, 

 

We zijn na een vliegende start alweer toe aan de 

herfstvakantie. We hebben in de afgelopen periode te maken 

gehad een flink aantal zieke collega’s. We zijn blij dat we het 

zoveel mogelijk hebben kunnen opvangen met elkaar maar maken 

ons wel zorgen om de winter die nog moet komen. Ook wij 

krijgen steeds meer last van het personeelstekort. 

Uiteraard doen we ons best om lesuitval zoveel mogelijk te 

voorkomen en onrust voor de leerlingen te beperken. 

 

Na de herfstvakantie gaan we starten met een broodjesbuffet. 

Alle kinderen kunnen op school een eierkoek of krentenbol nemen 

om zo verzekerd te zijn van een ontbijt en een goede start. Let 

op: de leerlingen moeten wel op tijd zijn want de lessen beginnen 

wel om half 9.  

Opmerkingen, hulp of meedenken is heel erg welkom 

 

 

 

Hartelijke groet, 

 

Lieke Bouber 

Lineke de Jong. 
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Bericht van de Kinderraad  
De Kinderraad van 2022-2023 bestaat uit: 

 

Kooklessen 
We vinden het leuk als er op donderdag ook kooklessen 

worden gegeven. De leerlingen zijn ook altijd heel enthousiast als 

ze naar kookles mogen. Wilt u ons komen helpen? Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met Lieke Bouber 

(l.bouber@wijzer.nu) of José van der Zande 

(j.vanderzande@wijzer.nu).  

 

Kinderboekenweek 2022 
De kinderboekenweek is al weer 

bijna afgelopen. De vrijdag voor 

de herfstvakantie sluiten we de 

week af met het lied en dansje 

wat de kinderen hebben 

geoefend op het schoolplein, voordat de kinderen naar huis gaan. 

Het is leuk als de kinderen die dag groene kleding dragen, maar 

het is niet verplicht. 

 

Fadma Marco Chemene 

mailto:l.bouber@wijzer.nu
mailto:j.vanderzande@wijzer.nu
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Op dinsdag 11 oktober zijn De Leesdetectives op bezoek geweest 

in de klassen Goud, Blauw, Rood, Geel, Violet, Oranje en Groen. 

Zij hadden een koffer vol boeken bij zich om samen met de 

kinderen op zoek te gaan naar de boeken die zij het leukste 

vinden. 

 

Daarnaast zijn alle groepen naar een voorstelling geweest bij 

ons op school (groep Wit en de Zebra’s) of in de 

Stadsgehoorzaal. De voorstellingen draaiden om een kinderboek 

dat de kinderen in de groep gelezen hebben. Hierbij willen we 

nog even de ouders bedanken die zich hebben ingezet zodat alle 

kinderen van dit uitje konden genieten. Jullie zijn toppers! 

 

Nog heel even en het is herfstvakantie. De perfecte tijd om 

binnen lekker boeken te lezen. Voor boekeninspiratie kan de 

volgende site geraadpleegd worden: 

https://www.leesdetectives.nl/ 

https://www.kinderboeken.nl/artikelen/ 

 

Voor de allerkleinsten: Als uw kind lid is van de bibliotheek, dan 

kan hij/zij gratis digitale prentenboeken bekijken via bereslim.nl 

 

Fijne vakantie! 
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Schoolvakanties, studie- en roostervrije dagen 

schooljaar 2022-2023 

 
Herfstvakantie ma 24-10-2022 t/m vr 28-10-2021 

Roostervrije dag, leerlingen vrij di 15-11-2022    

Sinterklaas, leerlingen vrij 

vanaf 12.30 uur 
ma 05-12-2022    

Kerstvakantie ma 26-12-2022 t/m vr 06-01-2023 

Roostervrije dag, leerlingen vrij ma 13-02-2023    

Voorjaarsvakantie ma 27-02-2023 t/m vr 03-03-2023 

Roostervrije dag, leerlingen vrij do 06-04-2023    

Paasweekeinde vr 07-04-2023  t/m ma 10-04-2023 

Sportdag leerlingen vanaf 12.30 

uur vrij 
vr 21-04-2023    

Meivakantie (incl. Koningsdag) ma 24-04-2023 t/m vr 05-05-2023 

Hemelvaartsvakantie do 18-05-2023 t/m vr 19-05-2023 

Pinksteren ma 29-05-2023    

Roostervrije dag, leerlingen vrij ma 12-06-2023    

Roostervrije dag, leerlingen vrij vr 07-07-2023    

Zomervakantie ma  10-07-2023 t/m vr 18-08-2023 

 
U kunt de schoolvakanties ook terugvinden op de website of de 

schoolapp. Vanuit de schoolapp kunt u ook de vakanties 

synchroniseren in uw agenda op de telefoon. 
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Kalender 
Hieronder vindt u de kalender voor de komende maand. Houdt u 

de informatie vanuit school goed in de gaten 

 

 

AGENDA OKTOBER 2022 

ma 24  

di 25  

wo 26 HERFSTVAKANTIE 

do 27  

vr 28  

za/zo 29/30 Wintertijd 

ma 31 
Naar school 

Groep Oranje: naar bibliotheek 
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AGENDA NOVEMBER 2022 

di 1 Groep Rood: naar bibliotheek 

wo 2 Groep Violet: naar bibliotheek 

do 3 Groep Groen: naar bibliotheek 

vr 4  

za/zo 5/6 Wintertijd 

ma 7 Groep Goud: naar bibliotheek 

di 8 Groep Blauw: naar bibliotheek 

wo 9 Groep Zilver: naar bibliotheek 

do 10 Groep Geel: naar bibliotheek 

vr 11  

za/zo 12/13 Aankomst Sinterklaas 

ma 14  

di 15 Studiedag leerlingen vrij 

wo 16 Inloopochtend 

do 17  

vr 18  

za/zo 19/20  

ma 21  

di 22  

wo 23  

do 24  

vr 25  

za/zo 26/27  

ma 28  

di 29  

wo 30  


