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te stijgen, samen leren vanuit betrokkenheid! 

 

 

AGENDA HUIDIG SCHOOLJAAR 
Robert Joosten 

 

5 september   : Eerste schooldag 

5 september   : Luizencontrole 

9 september   : Voorstelling, jaaropening 

 

 

OUDERPORTAAL 
Robert Joosten 

 

Op vrijdag 29 juli wordt het ouderportaal overgezet naar het nieuwe schooljaar. Dat betekent dat foto’s 

van schooljaar 2021-2022 niet meer zichtbaar zijn. 

 

Voor het nieuwe schooljaar is belangrijk dat jullie als ouders zaken controleren: 

● AVG-gegevens checken: mag je kind(eren) 

○ op Facebook, Instagram 

○ Samenspraak 

○ Website 

○ Publicatie in (plaatselijke) krant 

● Adresgegevens 

 

 

SCHOOLVAKANTIES & STUDIEDAGEN 2022-2023 
Robert Joosten 

 

Na afstemming tussen scholen in de regio zijn dit de geplande studiedagen en vakanties voor schooljaar 

2022-2023.  

 

Studiedagen; alle kinderen zijn vrij: 

● maandag 17 oktober 2022 

● maandag 21 november 2022 

● dinsdag 7 februari 2023 

● donderdag 23 maart 2023 

● dinsdag 6 juni 
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Vakanties 

● Eerste schooldag na de zomervakantie in 2021 : 5 september 2022 

 

● Herfstvakantie     : 24 t/m 28 oktober 2022 

● Sinterklaasvrij     : 6 december 2022 

● Kerstvakantie     : 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

● Gekke Maondaag    : 6 februari 2023 

● Carnavalsvakantie    : 20 februari t/m 24 februari 2023 

● 2e Paasdag     : 10 april 2023 

● Meivakantie (incl. Koningsdag)   : 24 april t/m 5 mei 2023 

● Hemelvaartsdag + vrije vrijdag   : 18 mei t/m 19 mei 2023 

● 2e Pinksterdag     : 29 mei 2023 

● Zomervakantie     : 17 juli t/m 25 augustus 2023 

 

● Eerste schooldag na de zomervakantie in 2023 : 28 augustus 2023 

 

 

EINDE-JAARS-ACTIVITEITEN 
Robert Joosten 

 

We hebben ouderwets kunnen genieten van de schoolverlatersmusical, de jaarsluiting, de laatste dag 

van groep 8 en van het (afscheids-/jubileum-)feest van Anita, Ivonne, Noor en Yvonne. Hieronder een 

greep uit de foto’s. 

We zijn zo trots op alles wat we samen beleefd hebben in de afgelopen twee weken! 

 
schoolverlatersmusical groep 8, ondersteund door groep 7  
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feest van Anita, Ivonne, Noor en Yvonne 

 



  

Nieuwsbrief 

DE SAMENSPRAAK 
Juli - 11 

 

                                                                         

Op de Samensprong leren kinderen boven zichzelf uit 

te stijgen, samen leren vanuit betrokkenheid! 

 

jaarsluiting met alle ouders, team en kinderen, ook van de nieuwe gezinnen! 
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met zijn allen op de vrachtwagen, op weg naar de toekomst! 

 

JAAROPENING 
Robert Joosten 

 

Op vrijdag 9 september vieren we de opening van het schooljaar van 10.30 tot 12.00. De kinderen 

maken een voorstelling over de vakantie en de eerste schoolweek. Jullie zijn uitgenodigd voor een kop 

koffie in onze schooltuin. Tot dan!  
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Waar je ook heen gaat, reis veilig en geniet! 


