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Geeft kleur aan ieder kind 

Nieuwsbrief December 2022nr. 5 

 

  Van de directie 
De gezellige feestmaand zit er al weer bijna op. Voor het 

kerstdiner hebt u de informatie ontvangen en we kijken ook uit 

naar uw komst; in ‘t Ei hebben we een gezellig samenzijn voor 

de ouders.  

Ook op deze plaats een groot compliment en dank je wel voor 

de Ouderraad. We wensen iedereen een heel fijn kerstfeest toe 

en een goede jaarwisseling. 

 

Vorig jaar moesten we opeens dicht vanwege de Corona, 

gelukkig is dat dit jaar niet het geval, reden tot dankbaarheid. 

Toch zijn er veel kinderen ziek en ook collega’s vallen soms uit. 

Corona heerst nog steeds, wilt u nog testmateriaal dan kunt u 

dat voor de vakantie nog komen halen.  

 

Na de vakantie starten we met de citotoetsen in alle groepen. 

Niet meteen op de eerste dagen maar het is fijn als u er vanaf 

woensdag rekening mee houdt. 

 

Personeel 
U hebt eerder deze week de nieuwe groepsindeling voor na de 

kerstvakantie van ons gekregen. U hebt gezien en misschien wel 

gemerkt in de afgelopen periode dat ook wij last krijgen van het 

lerarentekort. Wij investeren vooral in het opleiden van nieuwe 

collega’s, gelukkig starten er ook weer studenten van de PABO 

bij ons. Tegelijkertijd zoeken wij ook naar nieuwe collega’s maar 

dat blijkt moeilijk. We blijven positief!! 

 

Hartelijke groet, 

 

Lieke Bouber, Lineke de Jong 

 



  

  2    

 

Nieuwsbrief december| nr. 5 

 

 

 

 

. 

Geeft kleur aan ieder kind 

Bericht van de Kinderraad  
Afgelopen maandag was alweer de derde Kinderraad van dit jaar. 

En weet u nog de mooie Triker, die de Kinderraad heeft 

uitgezocht van de cadeaubon? Vandaag hebben wij de afspraken 

gemaakt over hoe wij deze gaan gebruiken. Deze afspraken gaan 

de kinderen van de Kinderraad deze week aan hun eigen klas 

vertellen en dan kunnen zij er vanaf het nieuwe jaar op fietsen.  

 

Er zijn 4 kinderen gekozen die tijdens het kerstdiner mogen 

helpen. Waarmee zij mogen helpen, houden wij nog even geheim.  

Het laatste punt van de agenda was ter voorbereiding op de 

volgende Kinderraad. De volgende Kinderraad is 13 februari en 

dan gaan wij de handen uit de mouwen steken. Maar voor wat? 

Dat houden wij ook nog even geheim. 

 

Sinds dit jaar mogen de kinderen om de beurt notuleren. Dit keer 

heeft Bas onze vragen vastgelegd! 

 

Groetjes 

Namens de Kinderraad 

Juf Jola 

Juf Michelle 

 

Informatie energietoeslag 
Van de gemeente 

Vlaardingen kregen wij het 

bericht dat u tot 1 januari 

uw energietoeslag kan 

aanvragen. Zie 

onderstaande tekst. 

 

 

De energieprijzen zijn hard gestegen de afgelopen tijd. Steeds 

meer mensen komen hierdoor helaas in de problemen bij het 

betalen van de energierekening. Gelukkig biedt de overheid hulp. 

Heeft u een laag inkomen? Misschien heeft u dan recht op de 

energietoeslag van € 1.300,00. Voor huishoudens met een 

inkomen tot en met 120% van het sociaal minimum is namelijk 

een energietoeslag van € 1.300,00 beschikbaar gesteld. Met dit 

extra geld kunt u (een deel van) de energiekosten betalen. 

Aanvragen kan tot 1 januari 2023. Doe het dus snel! 
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U kunt de aanvraag online indienen via de website van 

Stroomopwaarts 

www.stroomopwaarts.nl/inwoners/inkomen/energietoeslag.  

 

Heeft u hulp nodig met uw aanvraag, wilt u de informatie in een 

andere taal of zoekt u naar manieren om energie te besparen? 

Ga dan naar www.vlaardingen.nl/hulpmetenergie. 

 

Kooklessen 
Op dit moment zijn er geen kooklessen meer op de school. De 

kookjuf is tijdelijk uitgevallen door ziekte. Wij, maar vooral de 

leerlingen, vinden dat heel erg jammer. De leerlingen kijken altijd 

uit naar de kooklessen. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer 

informatie dan kunt u contact opnemen met Lieke Bouber 

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

(j.vanderzande@wijzer.nu).  

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.stroomopwaarts.nl/inwoners/inkomen/energietoeslag
http://www.vlaardingen.nl/hulpmetenergie
mailto:l.bouber@wijzer.nu
mailto:j.vanderzande@wijzer.nu
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Schoolvakanties, studie- en roostervrije dagen 

schooljaar 2022-2023 

 
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. 

 

Kalender 
Hieronder vindt u de kalender voor de komende maand. Houdt u 

de informatie vanuit school goed in de gaten 

 

AGENDA DECEMBER 2022 

wo 21  

do 22 Kerstviering 

vr 23 Leerlingen om 12.30 uur vrij 

za/zo 24/25  

ma 26  

di 27  

wo 28 kerstvakantie 

do 29  

vr 30  

za/zo 31/1  
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AGENDA JANUARI 2023 

za/zo 31/1  

ma 2  

di 3  

wo 4 kerstvakantie 

do 5  

vr 6  

za/zo 7/8  

ma 9 Naar school 

di 10  

wo 11  

do 12  

vr 13  

za/zo 14/15  

ma 16 Start voorleeswedstrijden in de groep 

di 17  

wo 18 Inloopochtend 

do 19  

vr 20  

za/zo 21/22  

ma 23  

di 24  

wo 25 
Voorleesdag en uitslag 

voorleeswedstrijd 

do 26  

vr 27  

za/zo 28/29  

ma 30  

di 31  

 


