
 

 

Nieuwsbrief start 2022-2023 
Beste ouders/verzorgers,  

Wat kunt u in deze nieuwsbrief lezen:  

• We gaan weer beginnen 

• DIA-toetsen 

• Schooltijden 2022-2023 

• Formatie 2022-2023 

• Ingangen 

• Lekker Fit 

• Vakanties en vrije dagen 2022-2023 

• Belangrijke data voor uw agenda   

We gaan weer beginnen! 

Maandag 22 augustus gaan de deuren van de school weer open. Wij zijn de afgelopen week al 

druk bezig geweest met een studiedag en het klaarzetten van de lokalen. Wij hebben er enorm 

veel zin in om iedereen weer te zien en de vakantieverhalen te horen. U krijgt de eerste dag van 

het schooljaar de nieuwe schoolgids mee met alle informatie die voor het komende jaar voor u 

van belang zijn. 

Dia toetsen 

Vorig jaar zijn we gestart met het afnemen van DIA-toetsen in plaats van de Cito-toetsen. We 

zijn vorig jaar gestart met een begin toets als nulmeting. Deze toets is ons goed bevallen, 

omdat we hierdoor inzicht hebben in wat de leerlingen na de vakantie nog beheersen van de stof 

het jaar ervoor. Daarom nemen we in de tweede week van het schooljaar bij de groepen 4 t/m 8 

de begintoetsen af. Hierdoor hoeven we niet een half jaar te wachten om te werken aan de 

hiaten.   

 Schooltijden 2022-2023 

 Zoals we eerder met u gedeeld hebben, starten we dit schooljaar met 10 uur    

leertijduitbreiding. De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 gaan op dinsdag langer naar 

school. De deur gaat voortaan om 8.15 uur al open.  

De schooltijden gaan er dit schooljaar als volgt uit zien: 

 

 

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1 en 2 8.20 -15.00 8.20 - 15.00 8.20 - 14.00 8.20 - 15.00 8.20 - 15.00 

Groep 3 t/m 6 8.20- 15.00 8.20 - 16.30 8.20 - 14.00 8.20 - 15.00 8.20 - 15.00 

Groep 7 t/m 8 8.20- 15.00 8.20 - 18.00 8.20 - 14.00 8.20 - 15.00 8.20 - 15.00 

De keuze activiteiten zijn nog niet meegenomen in het rooster.  

De extra les voor de groepen 7 en 8 start pas in de tweede week. Dus donderdag 25 

augustus zijn ze om 15:00 uur uit voor 1 keer.  

 

 

 

 

 



 

Leerkrachten schooljaar 2022-2023  

Groep 1         Juf Anja   (ma/di/woe), juf Anneke (do/vrij)             

Groep 2        Juf Merve (ma/di/woe), juf Marjolein (wo/do/vrij)  

Groep 3        Juf Sandra en juf Jola 

Groep 4        Juf Mannouska (ma/di/do/vrij) en juf Jola (woe)  

Groep 5        Juf Suzanne  

Groep 6        Juf  Asha (ma/di/wo/vrij) en Juf Jola (do)   

Groep 7        Juf Angelique di/wo/do/vrij en meester Frank (ma)    

Groep 8        Meester Jaap (ma/di/wo/do) en juf Jola (vrij) 

 

 

Ingangen  

In verband met de drukte bij de start en het einde van de schooldag kunnen de ouders van de 

groepen 1 en 2 vanaf het nieuwe schooljaar via de rechter ingang (bij de peuters) naar binnen. 

 

Lekker Fit 

De Barkentijn is een Lekker Fit school. Op een leuke en leerzame manier worden de kinderen 

vertrouwd gemaakt met de voordelen van een gezonde leefstijl. Daarom is gezond eten voor ons 

belangrijk. (Prik)limonade en snoep zijn dus niet toegestaan en worden mee terug gegeven naar 

huis.  Tot 12.00 uur drinken wij water en eten wij alleen groente en fruit (denk ook eens aan 

stukken komkommer, tomaatjes, stukjes wortel of paprika).  

We vragen u om ook voor de lunch iets gezonds mee te geven.  

 

 

Vakanties en vrije dagen 2022-2023  

7 september 2022: Studiemiddag. Alle kinderen 12.00 uur vrij  

11 oktober 2022: Studiedag. Groep 1 en 2 hele dag vrij  

24 oktober t/m 30 oktober 2022: Herfstvakantie  

3 november 2022: Studiedag. Groep 1 en 2 hele dag vrij  

29 november 2022: Studiedag. Alle kinderen vrij  

5 december 2022: Sinterklaas. Alle kinderen 12.00 uur vrij  

23 december 2022 t/m 10 januari 2023: Kerstvakantie  

9 februari 2023: Studiedag. Groep 1 en 2 hele dag vrij  

17 februari 2023: Groep 8 vrij in verband met adviesgesprekken  

24 februari 2023: Studiedag. Groep 1 en 2 hele dag vrijdag  

27 februari t/m 5 maart 2023: Voorjaarsvakantie  

6 april 2023: Studiedag. Groep 1 en 2 hele dag vrij  

7 april 2023: Goede vrijdag. Alle kinderen vrij  

10 april 2023: Tweede Paasdag. Alle kinderen vrij  

24 april t/m 5 mei 2023: Meivakantie  

18 mei t/m 21 mei 2023: Hemelvaart. Alle kinderen vrij  

29 mei 2023: Tweede Pinksterdag. Alle kinderen vrij  

19 juni 2023: Groep 7 vrij in verband met adviesgesprekken  

28 juni 2023: Studiedag. Groep 1 en 2 hele dag vrij  

 

 



 
 

Belangrijke data voor uw agenda  

22 augustus Start nieuwe schooljaar! 

29 augustus start afnemen DIA-toetsen  

30 augustus start kennismakingsgesprekken 

7 september: Studiemiddag. Alle kinderen 12.00 uur vrij  
 

    


