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In deze nieuwsbrief:

> Vrijwillige ouderbijdrage

> Sinterklaasfeest

> Schooltuin Kleiweg



ALGEMEEN



Voor dit schooljaar is in overleg met team, 

MR en directie afgesproken om de vrijwillige 

ouderbijdrage op een andere manier te regelen.

Hier zijn wij uitgegaan van een aantal 

uitgangspunten:

1. Alle (buitenschoolse) activiteiten worden 

georganiseerd vanuit deze bijdrage;

2. Het moet voor ouders en school geen extra 

administratief gedoe opleveren en dus 

eenvoudig te organiseren zijn;

3. De bijdrage is in principe kostendekkend.

Met de “buitenschoolse” activiteiten worden 

onder andere bedoeld de Sinterklaas, Kerst, 

schoolreis en schoolkamp.

Met deze uitgangspunten zijn we gekomen tot de 

volgende regeling:

• Voor het eerste kind vragen wij een bijdrage 

van €40,--

• Voor het tweede kind een bijdrage van €35,--

• Voor het derde kind en meer een bijdrage van 

€30,--

Ouders krijgen gedurende het schooljaar geen 

verzoeken meer om een -kleine- bijdrage te 

leveren.

Wel ontvangt u in december een betaalverzoek 

voor uw kind of kinderen en hieraan kan dan 

via een link eenvoudig worden voldaan. Het is 

eventueel ook mogelijk om het vrijwillige bedrag 

in drie termijnen te voldoen.
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SINTERKLAASFEEST 
5 DECEMBER 2022

Ook dit jaar verheugen we ons weer op een 

bezoek door Sinterklaas aan De Wissel. Het feest 

vindt plaats op maandag 5 December. 

Het programma op de Kleiweg:

Allereerst willen wij mededelen dat er dit jaar weer 

een centrale aankomst is. Deze zal plaats vinden 

op de Flamingoweg voor de groepen 1/2, 3 en 4.

In de loop van de ochtend zal de Sint met zijn 

pieten een bezoekje brengen aan de Kleiweg. De 

Sint zal centraal in de hal aanwezig zijn. Per groep 

is er gedurende de dag de mogelijkheid om de Sint 

te ontmoeten.

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 helpen de 

Sint weer bij het inkopen en inpakken van de 

cadeaus voor hun eigen groep door middel van 

een surprise. 

De leerlingen van de groepen 4 krijgen van de Sint 

een cadeautje na hun bezoek aan de Sint.

Het programma op de Flamingoweg: 

De groepen 1 t/m 3 brengen in de loop van de 

ochtend een bezoek aan de Sint in de speelzaal en 

krijgen dan van de Sint een cadeautje.

De schooltijden:

Alle groepen gaan volgens de reguliere tijden 

naar school. Zowel de begin- als eindtijden blijven 

onveranderd. 

We hopen op een feestelijke dag! 

De Sinterklaascommissie



Zaterdag 5 november heeft een groep ouders, 

kinderen en leerkrachten flink de handen uit 

de mouwen gestoken om het schoolplein van 

locatie Kleiweg weer een beetje groener te 

maken. Langs de hekken zijn borders aangelegd 

en een groot stuk rubbertegels is vervangen 

door houtsnippers. Later dit jaar worden er 

fruitbomen en fruitstruiken geplant.

SCHOOLTUIN 
KLEIWEG



JAARKALENDER 
2022-2023

Hierbij de (aangevulde) jaarkalender. 

De sociodagen, schoolreizen, 

schoolkamp e.d. zijn eraan 

toegevoegd.

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

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


