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Vakanties en vrije dagen in het nieuwe 

schooljaar 

Al eerder gaven we door wat de vakanties zijn in 

het nieuwe schooljaar. Voor de zekerheid doen 

we dit nog eens. Het is de bedoeling dat u zich 

houdt aan deze vakanties, tenzij er redenen zijn 

waarvoor u verlof kunt vragen bij juf Jeanette. 

Deze worden beoordeeld aan de hand van de 

geldende regels met betrekking tot de leerplicht. 

Herfstvakantie  
24 oktober tot en met 28 oktober 
Kerstvakantie  
26 december 2022 tot en met 6 januari 2023  
Voorjaarsvakantie   
20 februari tot en met 24 februari  2023  
Goede Vrijdag en Pasen 7 en 10 april 2023  
Meivakantie  
24 april tot en met 5 mei 2023 
Hemelvaart   
18 en  19 mei 2023  
2 e Pinksterdag 
29 mei 2023  
Zomervakantie  
17 juli tot en met 25 augustus 2023 
 
 

 

Hoe komen we aan het aantal studiedagen? 

Elk jaar moeten de kinderen minimaal 940 uur 

naar school volgens de inspectie regels.  Als je dit 

aantal uren  omrekent naar het aantal 

schoolweken, blijven er dit jaar acht dagen over 

die we mogen inzetten als studiedagen voor het 

team.  Hoewel het misschien lijkt alsof we ‘best 

vaak’ een studiedag hebben, is dit dus helemaal 

volgens de afspraken die er vanuit de inspectie 

gelden. We gebruiken deze dagen altijd om zelf  te 

ontwikkelen en leren. Volgend jaar zijn dit voor de 

kinderen vrije dagen tussen de vakanties door, zet 

u de data ook alvast in uw agenda? 

Direct na de zomervakantie ontvangt u een 

kalender waar alle data, ook van andere 

activiteiten, op staan. Op de site kunt u dan ook 

de nieuwe schoolgids verwachten.  

 

 

Een sponsor van de sponsorloop 

Bij het Wandelen voor Water hebben we 

kortgeleden een fantastisch bedrag opgehaald 

met alle kinderen van de school. Maar liefst 

1193,00 wandelden we bij elkaar. 

Kampeercentrum Mechielsen rondde dit bedrag 

nog eens stevig naar boven af tot 1450,00 euro. 

Wat een bedrag om samen trots op te zijn! 

 

Eindfeest 

Ons supergezellige dankjewel-feest komt er weer 

aan. Dat doen we elk jaar aan het einde van het 

schooljaar om elkaar te bedanken voor de goede 

samenwerking en alle hulp. Dit jaar heeft het feest 

een extra tintje; we zeggen een extra uitbundig 

dankjewel tegen juf Lida die afscheid van ons 

neemt. Kortom, het wordt een zeer feestelijke 

dag, dat weten we wel zeker! 

 

We houden dit op 18 juli en het wordt dit 

jaar wel een heel speciaal feest! Eigenlijk mag ik er 

nog niet al te veel over vertellen, want het is een 

dag vol verrassingen en vrolijkheid voor alle 

kinderen en het team van de hele school. Maar 

zeker ook voor u. We hopen dat alle ouders er 

om 13 uur kunnen zijn om het slot van deze 
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feestdag met ons mee te vieren tot de school om 

14.15 uur klaar is.  

 

Doorschuifmiddag 

Een nieuwe juf of meester, soms een ander lokaal, 

dat is altijd wennen na de zomervakantie. Het 

helpt als je voor de vakantie al een momentje 

gehad hebt om aan elkaar te leren kennen. 

Daarom organiseren we ook altijd een 

doorschuifmoment aan het einde van het 

schooljaar. Dit jaar is dat gepland op 14 juli, onder 

schooltijd. 

 

Afscheid van groep 8 

En zo gaan we door met happenings.. in de een-

na-laatste schoolweek nemen we afscheid van 

onze groep 8. Die zijn het met elkaar al aan het 

voorbereiden en het belooft op 14 juli een 

prachtige avond te worden voor de kinderen en 

genodigden. Veel succes aan groep 8 met de leuke 

laatste  loodjes. 

Rapport inkijken, rapport mee 

De kinderen krijgen op de laatste schooldag (21 

juli)  hun rapport mee. Wilt u erover in gesprek? 

Dat kan voor die tijd al! U bent van harte welkom 

op het inloopmoment op 14 juli van 14.15  tot 15 

uur. U heeft direct na schooltijd de tijd om in de 

klas van uw kind het rapport te bekijken, even een 

praatje te maken met de juf en de vragen te 

stellen die voor u belangrijk zijn. U bent zonder 

afspraak te maken van harte welkom, we zien u 

graag! 

 

 

 

 

Onderstroom 

Volgend weekend, 8 tot en met 10 juli, is het 

Straatfestival Onderstroom in Vlissingen. Wat leuk 

dat wij in de week ervoor met enkele groepen al 

een voorproefje krijgen, als zij op 5  juli naar de 

voorstelling op school kijken van circus Bolo. 

Groep 3 tot en met 6 zijn de gelukkigen, maar de 

andere kinderen kunnen vast in het weekend 

daarna hun hart ophalen aan alle leuke 

activiteiten in de stad. Zie de flyer! 

 

 

 

 

 

Namens het team, 

 

Jeanette van Loo, directeur Het Vlot 


