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Pasen in groep 1/2WL

donderdag 14 april Marlijn Paasspel 

vrijdag 15 april Goede vrijdag  

maandag 18 april Tweede paasdag 

20 en 21 april IEP toets groepen 8

vrijdag 22 april Start meivakantie om 14.00 

vrijdag 22 april Koningsspelen voor de groepen 
1/2 t/m 4 

 
+

Voorjaarstoernooien voor de 
groepen 5 tot en met Delphina 



Studiedag PPO de Link woensdag 5 oktober 2022

Herfstvakantie
24 oktober 2022 t/m 

28 oktober 2022

Kerstvakantie
26 december 2022 t/m 

6 januari 2023

Voorjaarsvakantie
20 februari 2023 t/m 

24 februari 2023

Goede vrijdag vrijdag 7 april 2023

Pasen maandag 10 april 2023

Meivakantie 24 april 2023 t/m 5 mei 2023

Hemelvaart 18 en 19 mei 2023

Pinksteren maandag 29 mei 2023

Zomervakantie 17 juli t/m 25 augustus 2023

Ouderavond 'Ontmoeten'

NIEUWSBRIEF - BASISSCHOOL DE MARLIJN
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Vakanties en vrijedagen voor 
het schooljaar 2022 – 2023

*De overige studiedagen worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

In een eerdere nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat er
een ouderavond, thema-avond, gepland stond op
dinsdagavond 12 april. Maar door de vele uitval van
leerkrachten vanwege ziekte hebben we vertraging
opgelopen in het realiseren van deze ouderavond.
Daarom is de ouderavond verzet naar: 

Dinsdagavond 17 mei om 19.30 
(Inloop vanaf 19.15)

Nu jullie weer welkom zijn in school is het fijn om elkaar
weer te kunnen ontmoeten. Op deze avond ontmoeten
we elkaar met een hapje en een drankje maar ook
tijdens de workshops die we gaan geven. De workshops
gaan worden gegeven door onze eigen leerkrachten!
Sommige workshops zullen inhoudelijk zijn maar
andere juist weer praktijkgericht. Het doel is dat u de
school en ons nóg beter leert kennen. Aan welke
thema's kunt u denken, waar we een workshop over
gaan geven? 

- Executieve vaardigheden 
- Sociaal emotionele methode KiVa
- Taal/Leesonderwijs
- Nieuwe muziekmethode 123 ZING
- Zelfstandigheid & Eigenaarschap 
- HVO (humanistisch onderwijs)
- Van groep 8 naar het VO
- leerKRACHT in de school als verbetercultuur
- samenwerking MR - Activiteitencommissie & school 
- Cultuureducatie op de Marlijn
- Rekenonderwijs

Vóór de meivakantie komt er een officiële uitnodiging
en zal er bij elke workshop een uitgebreide uitleg staan
zodat u exact weet waar de workshop over gaat. Tijdens
deze avond kunt u naar 3 verschillende workshops
gaan, daarna is er tijd om gezellig met elkaar te kletsen
onder het genot van een hapje en een drankje! 

Wij kijken ernaar uit om u te gaan ontmoeten op
dinsdagavond 17 mei!

 
  

Samen in Actie voor Oekraïne

Wauw! 
Mega trots op alle kinderen die zo hard hebben gerend op

maandag 28 maart tijdens de sponsorloop! Ook erg leuk dat u
kwam kijken en fijn dat de activiteiten commissie ons heeft

geholpen, dank je wel!
De tussenstand is al een mooi bedrag van 

     €4000. 
 

Nog steeds komt er geld binnen en zijn we geld aan het tellen en ik
kan u zeggen het wordt echt een fantastisch bedrag wat we

uiteindelijk over kunnen gaan maken aan GIRO 555. 
De eindstand maken we donderdag 14 april bekend! 

Zorgt u dat het geld écht voor die tijd bij ons binnen is? Dank u! 
 
 
 



Kinderboekenambassadeur 2022-2024
Martijn van der Linden

6 april 2022
 
 

Illustrator Martijn van der Linden is de nieuwe Kinderboekenambassadeur van Nederland. De komende twee jaar zal hij
zich inzetten voor meer leesplezier bij kinderen en de promotie van kinder-  en jeugdboeken. Dit werd vandaag

bekendgemaakt op Lezen Centraal, het jaarlijkse congres van Stichting Lezen in het Beatrix Theater in Utrecht. De
Kinderboekenambassadeur is een initiatief van Stichting Lezen en het Nederlands Letterenfonds, in samenwerking met

Stichting CPNB, de Schrijverscentrale en het Kinderboekenmuseum.
 

Martijn van der Linden
 

Martijn van der Linden. Foto: Annemarie Terhell.
 

Kinderboekenambassadeur
 

Sinds 2013 heeft Nederland een Kinderboekenambassadeur, geïnspireerd op de Britse Children’s Laureate, die inmiddels
in meer dan tien landen navolging heeft gekregen. De Kinderboekenambassadeur vraagt aandacht voor kinderboeken in
binnen  en buitenland. Martijn van der Linden is de zesde Kinderboekenambassadeur van Nederland. Eerder waren dat
Manon Sikkel, Jacques Vriens, Jan Paul Schutten en Monique en Hans Hagen. De Kinderboekenambassadeur wordt voor
twee jaar aangesteld door Stichting Lezen en het Nederlands Letterenfonds in samenwerking met de Schrijverscentrale,

Stichting CPNB en het Kinderboekenmuseum.
 

De missie van Martijn is het promoten van het kinderboek in het algemeen en van illustraties in het bijzonder.
 

‘Illustraties kunnen kinderen verleiden tot het lezen van boeken. Het begint al bij het omslag van een boek. Dat bepaalt
vaak of je zin hebt om het op te pakken of niet. Een illustratie heeft een directheid die het geschreven woord niet heeft.’

 
Martijn van der Linden

 
Martijn van der Linden maakt schilderijen, boeken en tekeningen voor jong en oud. Zijn boeken verschijnen in veel landen

en zijn illustraties variëren van surrealistische dierenportretten en landschappen in kleur tot stijlvolle en humoristische
zwart-wit tekeningen. Voor het boek Tangramkat, geschreven door Maranke Rinck, won hij in 2017 de Gouden Penseel. In

2020 ontving hij een Zilveren Penseel voor het boek Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt, met gedichten van
Edward van de Vendel. Samen wonnen ze eerder al de Woutertje Pieterse Prijs voor Stem op de Okapi. Martijn is ook de

tekenaar van de populaire serie voor jonge lezers: Bob Popcorn, waarvan het eerste deel werd bekroond met de
Kinderboekwinkelprijs.

 
Als Kinderboekenambassadeur wil Van der Linden door bijvoorbeeld interactieve lezingen en workshops kinderen en

volwassenen meer bewust maken van de functie en het belang van illustraties in kinderboeken voor alle leeftijden.
Daarnaast zal hij een platform voor illustratie gaan opzetten en werken aan tentoonstellingen en publicaties.
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