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ALGEMEEN

Beste ouders/verzorgers,

Nog enkele dagen en dan is het zomervakantie. 

En wat zijn we er allemaal hard aan toe! Het was 

opnieuw een erg lang schooljaar (het is al eind 

juli) en het was wederom een heel bijzonder 

schooljaar.

Ook dit schooljaar hebben we weer heel veel tijd 

en energie moeten steken in een heleboel gedoe 

rondom corona. Gelukkig is het op dat gebied de 

laatste maanden een stuk rustiger. Het is echter 

niet weg, de laatste weken zijn er binnen school 

toch weer een aantal meldingen van positieve 

testuitslagen.

Ondanks alles hebben we hard gewerkt en heb-

ben we met onze leerlingen goede resultaten 

geboekt. 

Volgend schooljaar gaan we hard aan de slag met 

de verdere ontwikkeling van de school. De vier 

speerpunten zijn:

• het onderwijs afstemmen op de ontwikkeling 

van leerlingen (afgestemd onderwijs);

• het rekenonderwijs;

• sport en bewegen;

• kunst en cultuur.

In de loop van het schooljaar zullen we u mee-

nemen in wat we op deze gebieden zoal verder 

gaan ontwikkelen.

Mooie zaken om samen aan te gaan werken. 

Maar nu eerst vakantie. Geniet ervan, waar u ook 

bent en wat u ook doet. Ik gun iedereen mooi 

weer, aandacht voor elkaar en bovenal ontspan-

ning.

Iedereen bedankt voor het vertrouwen van dit 

schooljaar en tot maandag 5 september.

GENIET EN FIJNE VAKANTIE!

Hans Willemstein,

directeur



De ruimte in! We zijn een aantal dagen geleden 

naar de Space Expo geweest met de groepen 4. 

Zij hebben dit VIP-arrangement gewonnen met 

een landelijke wedstrijd. We hebben hier veel 

gezien en geleerd.

SPACE EXPO



JAARKALENDER 
2022-2023

Hieronder ziet u de jaarkalender voor het schooljaar 

2022-2023. Deze jaarkalender zal in het nieuwe 

schooljaar ook via de agenda van Parro te zien zijn. 

De jaarkalender is nog niet volledig; deze zal nog 

aangevuld worden (zie onderaan). 

5 september 2022 1e schooldag

4 oktober 2022 Studiedag: alle leerlingen zijn
  vrij

5 oktober 2022 Start Kinderboekenweek

10-14 oktober 2022 Kindgesprekken in deze week

24-28 oktober 2022 Herfstvakantie

5 december 2022 Sinterklaasviering

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

6 -10 februari 2023 Adviesgesprekken groep 8 in
  deze week

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

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

29 mei 2023 2e Pinksterdag

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

23 juni 2023 Studiedag: alle leerlingen 
  zijn vrij

26-29 juni 2023 Rapportenavond in deze 
  week

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:

- Sportdag

- Schoolvoetbal

- Avondvierdaagse 

- Schoolfotograaf

- Pleinfeest 

- Buitenschoolse activiteiten zoals schoolreizen en 

schoolkampen omdat we daarvoor druk bezig zijn 

een andere opzet te kiezen.


