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In deze nieuwsbrief:

> Mad science

> Kunsteducatie Walcheren

> Ouderbijdrage

> Kerstkaarten maken

> En nog veel meer...



ALGEMEEN

Beste ouders/verzorgers,

Over enkele dagen is het alweer kerstvakantie 

en hoop ik dat u met elkaar mooie en bijzondere 

kerstdagen gaat vieren. Een week later gaan we 

met z’n allen het nieuwe jaar inluiden. Op school 

staat alles in het teken van een sfeervolle en 

leuke kerstviering met alle kinderen.

Vanaf deze plaats wens ik u een hele fijne 

kerstvakantie en een gelukkig en bovenal gezond 

2023!

Tot in het nieuwe jaar.

Hans Willemstein



Na de vakantie (eind januari) starten de 

workshops door Mad Science in alle groepen. 

Het is de bedoeling om kinderen te inspireren 

de wereld te ontdekken met wetenschap 

en techniek. Iedere groep krijgt in totaal 5 

workshops, tussen januari en de zomervakantie. 

MAD SCIENCE 



 KUNSTEDUCATIE 
WALCHEREN

Vanaf januari start ook het traject 

met Kunst Educatie Walcheren. Voor 

iedere groep zijn er workshops, 

voorstellingen e.d. geregeld. U wordt 

hierover nader geïnformeerd



Op 1 januari opent het nieuwe 

Kinderdagverblijf ‘Zandkasteel’. Dit 

betekent dat het nieuwe gebouw 

aan de Flamingoweg in gebruik 

genomen wordt. Er zullen dus dagelijks een 

aantal ouders over het kleuterplein lopen, om 

hun kind naar het kinderdagverblijf te brengen. 

Hierover maken we met elkaar de nodige 

afspraken.

Er volgt vanuit Kinderopvang Walcheren een 

informatiebrief naar hun ouders/verzorgers 

waarin de gang van zaken besproken wordt. 

Gezamenlijk denken we nog na over een officiële 

opening. 

KINDERDAGVERBLIJF ‘T ZANDKASTEEL  
PER 1 JANUARI OPEN



U heeft inmiddels de 

afspraken rondom 

de kerstviering van 

donderdagavond via Parro ontvangen. We hopen 

dat dat voldoende duidelijk is. 

Dan voor de zekerheid de afspraken voor 

aanstaande vrijdag:

• De groepen 1/2 zijn vrij; 

• De groepen 3 t/m 8 zijn vanaf 12:00 uur vrij.

DONDERDAG 22 DECEMBER EN 
VRIJDAG 23 DECEMBER 2022



In december is er een verzoek tot betaling van 

de ouderbijdrage uitgegaan via Schoolkassa. 

We vinden het fijn dat een heleboel ouders/

verzorgers al betaald hebben. We hopen dat de 

rest snel volgt. Speciale dank voor de ouders/

verzorgers die een extra donatie hebben gedaan; 

dat waarderen we enorm.

OUDERBIJDRAGE 



 INZET IN GROEP 
1/2C EN 3A

Na de kerstvakantie zal juf 

Yolande haar werkzaamheden 

in groep 1/2C weer oppakken. 

Haar werkdagen zullen zijn 

maandag, dinsdag en woensdag. 

Juf Britt neemt de donderdag en vrijdagochtend 

voor haar rekening. We zijn uiteraard heel blij 

dat juf Yolande haar werkzaamheden weer kan 

hervatten.

In groep 3A kan juf Corien haar 

werkzaamheden nog niet hervatten. 

Wel doet juf Corien gelukkig ondersteunende 

activiteiten op school. De vervanging zal op 

maandag, dinsdag en woensdag worden verzorgd 

door juf Britt. 



De leerlingen van de groepen 4 en 6 maakten 

kerstkaarten voor de vluchtelingen in de 

noodopvang in Studio A58 in Middelburg. Met 

veel inzet, creativiteit en gezelligheid 

hopen we zo een klein beetje licht 

te brengen bij mensen die dat nodig 

hebben.

KERSTKAARTEN MAKEN
  



JAARKALENDER 
2022-2023

Hierbij de (aangevulde) jaarkalender. De sociodagen, 

schoolreizen, schoolkamp e.d. zijn eraan toegevoegd.

22 december 2022 Kerstviering

23 december 2022 Vrije middag: alle leerlingen 
  zijn vrij vanaf 12.00 uur

26 december 2022- 
6 januari 2023 Kerstvakantie

19 januari 2023 Studiedag: alle leerlingen 
  zijn vrij

2 februari 2023 Studiedag groep 1/2: alle
  leerlingen groepen 1/2 vrij

6 -10 februari 2023 Adviesgesprekken groep 8 in
  deze week

13-17 februari 2023 Rapportgesprekken in 
  deze week

20-24 februari 2023 Voorjaarsvakantie

20 maart 2023 Studiedag: alle leerlingen 
  zijn vrij

6 april 2023  Paasviering

7-10 april 2023 Paasweekend

21 april 2023 Koningsspelen

24 april - 5 mei 2023 Meivakantie

17 mei 2023 Studiedag Onze Wijs: alle 
  leerlingen zijn vrij

18-19 mei 2023 Hemelvaart

26 mei 2023 Pleinfeest vanaf 12:00 uur

29 mei 2023 2e Pinksterdag

2 juni  Sportdag (onder 

  voorbehoud)

7-9 juni  Schoolkamp groepen 8

12 juni 2023 Studiedag groep 1/2: alle 
  leerlingen groepen 1/2 vrij

16 juni 2023 Schoolreis groepen 3 t/m 6

22 juni 2023 Schoolreis groepen 1/2

23 juni 2023 Studiedag: alle leerlingen 
  zijn vrij

26-29 juni 2023 Rapportenavond in deze 
  week

30 juni 2023 Excursie Kanoa groepen 7
  Land van Saeftinghe groepen 8

3 juli 2023  Kennismakingsmiddag 
  nieuwe groepen

10 juli 2023  Afscheid groepen 8  (dit is 
  ook de laatste schooldag van
  de groepen 8)

14 juli 2023  Alle leerlingen zijn vrij

17 juli 2023 - 
25 augustus 2023 Zomervakantie

De volgende zaken zijn nog niet bekend maar zullen 

nog wel worden ingepland:

- Schoolvoetbal

- Avondvierdaagse 

- Schoolfotograaf


