
 

 

 

 

 

 

 

INFOBULLETIN  

  11 maart 2022 

In deze editie: 

✓ Vakanties schooljaar 2022-2023  

✓ Juffendag 

✓ Ouderkijkweek/ schriftjesmiddag 

✓ Uitnodiging overleg AC 

✓ Kinder-EHBO op school 

✓ Luizenpluizen 

✓ Reminder: Bag2School 

Agenda  

✓ 14-18 maart  : Engelse week met Juffendag en Kinderen voor kinderen 

✓ 21-25 maart  : Ouderkijkweek groep 1-4 

✓ 23 maart  : Schriftjesmiddag groep 5-8 

✓ 30 maart  : Overleg AC 

✓ 31 maart  : MR vergadering 

 

Vakanties 2022-2023 

Er kwamen al wat vragen bij ons binnen over de vakanties van het volgend schooljaar, 

daarom delen we hierbij voor iedereen het overzicht. Studiedagen e.d. volgen later in het 

schooljaar.  

 Vakantie Datum 

Start schooljaar 22 augustus 2022 

Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 

Paasmaandag 10 april 2023 

Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart 18 en 19 mei 2023 

Pinkstermaandag 29 mei 2023 

Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023 

 

Juffendag 

Volgende week woensdag is het Juffendag: we vieren alle verjaardagen 

van de juffen tegelijk. Elke groep viert dit op zijn/ haar eigen manier in 

het thema Fairytales. Als school zorgen we voor wat lekkers te eten en 

te drinken op deze dag. U hoeft de kinderen dus niets mee te geven voor in de kleine 

pauze. De kinderen mogen uiteraard verkleed op school komen deze dag. De gymlessen 

gaan deze dag gewoon door: meester Raoul en Niels maken er een bijzondere, 

sprookjesachtige les van! 

 



Ouderkijkweek/ schriftjesmiddag 

In de week van 21-25 maart is het ouderkijkweek in de onderbouw en 

schriftjesmiddag in de bovenbouw. U heeft dan de gelegenheid een 

moment mee te kijken in de klas (groep 1-4). De leerkrachten van de 

onderbouw zullen u via Parro uitnodigen wanneer u in de klas terecht kunt, 

zodat u hier op in kunt schrijven. De leerkrachten plannen momenten die voor u als 

ouder interessant zijn om te volgen. In de bovenbouw (groep 5-8) kan uw kind laten zien 

waar het op dit moment mee bezig is in de klas en kunt u een kijkje nemen in de 

schriften, werkboeken of Snappet. U kunt op woensdagmiddag van 12:30 tot 13:00 uur 

in de groep terecht.  

 

Uitnodiging overleg AC 

Eindelijk kunnen de activiteiten van de Activiteitencommissie (AC) weer 

vorm krijgen met de hulp van ouders. Om hierover goed met elkaar af te 

stemmen komt de AC op woensdagavond 30 maart op school bij elkaar 

om 20:00 uur. Mocht u overwegen om in de AC deel te nemen, dan bent u welkom bij dit  

overleg. Omdat aan het eind van dit schooljaar een aantal ouders de AC zal verlaten 

(hun jongste gaat van school), zijn nieuwe ouders van harte welkom! U kunt zich 

hiervoor aanmelden bij Marloes Beijert, Simone Blenkers of Astrid Rechterschot.   

 

Kinder-EHBO op school 

In groep 8 zijn de kinderen druk aan het oefenen voor hun EHBO-diploma 

onder leiding van Marjo van Heerde. Volgend schooljaar is echter het 

laatste jaar dat Marjo dit zal doen (haar jongste gaat hierna van school). 

Ze wil graag haar kennis en kunde aan iemand overdragen, zodat ook 

volgende klassen deze vaardigheden kunnen leren. Vindt u het 

interessant om volgend schooljaar met Marjo mee te draaien, om het daarna over te 

nemen, dan horen we dat graag! U kunt zich bij Marjo melden of bij juf Barbara van 

groep 8. We maken u graag bekend met de ins en outs van EHBOles op school.  

 

Luizenpluizen 

Woensdag zijn alle klassen weer gecontroleerd op luizen. In meerdere klassen zijn luizen 

of neten aangetroffen. Over drie weken zullen we een hercontrole doen. Controleert u in 

de tussentijd de kinderen extra goed? Alvast bedankt! 

 

Reminder: Bag2School actie 

Uw kind heeft voor de vakantie een flyer van Bag2School meegekregen. De opbrengst 

van deze actie willen we besteden aan het speelmateriaal van de kinderen 

bij het buitenspel. Om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van 

plastic in het milieu levert Bag2School geen inzamelingszakken meer aan. 

De flyer kunt u op uw eigen zak plakken. Op deze flyer staat kort welke 

kleding er wordt ingezameld. U kunt uw kleding afleveren in De Borg op maandag 21 en 

dinsdag 22 maart. Op woensdag 23 maart zal Bag2School de tassen om 09:00 uur 

ophalen. We hopen weer op een mooie berg gevulde zakken. Alvast dank voor uw 

bijdrage! 
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