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15 t/m 21 mei 2022 

(het) Woord vooraf 
Al weer een paar weken geleden kwam er een 
rapport over De Staat van het Onderwijs. Afgelopen 
week reageerde de minister van Onderwijs hierop. 
Volgens het rapport is het niet best gesteld met het 
onderwijs. Kinderen kunnen niet goed rekenen en 
met taal is het ook niet best gesteld. Daar gaan ze 
wat aan doen. Er worden ‘hulpteams’ op de scholen 
afgestuurd. Hoe dat verder in zijn werk gaat, dat 
weten we nog niet. Maar één ding is wel zeker: we 
hebben als scholen niet in de eerste plaats hulpteams nodig, maar goede 
leerkrachten! Nu wordt daarin natuurlijk ook energie in gestoken. 
Afgelopen weken ben ik op klassenbezoek geweest in alle groepen bij alle 
leerkrachten. Dat is altijd interessant en leuk. Ik werd er ook blij van. Want 
ik kan u wel vertellen dat het goed zit met de kwaliteit van onze 
leerkrachten! Daar is in geïnvesteerd en daar werken de leerkrachten elke 
dag hard aan. Ik dacht: dat mag best wel eens gezegd worden!  

Jan Boer 
 

Deze week:   
 
maandag: 

 
8.30 uur weekopening groep 1 en 2. Ouders welkom.  
15.00  - 16.00 uur: VSD Engels, eerste keer nieuwe 
ronde 

dinsdag:   
woensdag: 8.30 – 9.00 uur: koffie in de aula  

13.00 – 14.00 uur: VSD groep 3  lezen  
                                 VSD groep 2/3: kom buitenspelen 
                                 VSD groep 4/5: circusacts  
                                 VSD groep 6/7: Skaten en waven  

donderdag:  

vrijdag:     

Weekopening 
Maandag om 8.30 uur is de weekopening voor groep 1 en 2. Ouders zijn 
welkom in de aula. U kunt aan de zijkant of achterin een staanplaats 
innemen.  
 

Geboren  
Op 4 mei werd in het gezin van juf Joyce (Giraffen / Koala’s) een dochter 
geboren: Adayah (Sieraad voor God).  
Hartelijk gefeliciteerd!  
 
 
 

Gebedsgroep 
Elke vrijdag om 8.30 uur kunnen ouders 
bidden voor de school.  
 
Maandtekst mei  

 
1 Korinthe 12 : 27 
 
Compassion 
Elke maandag mogen kinderen geld 
meenemen voor onze sponsorkinderen 
van Compassion.  

  
Natanel (Dom. Rep.)   Cinthia (Ecuador) 
 
Vakantierooster 2021 / 2022   
Data gelden ook voor de peuterschool  
Hemelvaartsweekend: 26, 27 mei 2022 
2e Pinksterdag: maandag 6 juni 2022 
Zomervakantie: 11 juli t/m 19 augustus 
2022  
 
Studiedagen:  

• dinsdag 7 juni 2022  
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Verlengde schooldag groep 3 
Een aantal leerlingen van groep 3 is uitgenodigd om een laatste serie van 
zes keer te lezen en spelling te oefenen. De VSD is op woensdag van 13.00 
tot 14.00 uur in en rond de aula. Ophalen kan bij de deur van de aula.  
 

Lente- en zomerschool 
In de meivakantie bezochten ruim 60 leerlingen de lenteschool. Het was 
gezellig en de leerlingen hebben veel geleerd. Een kleine foto-impressie.  

 
 

Schoolreis  
Op woensdag 22 juni is de schoolreis.  

- Groep 1 en 2 gaan naar speeltuin de Kievit in Berkel en Rodenrijs; 
- Groep 3 en 4 naar Plaswijckpark; 
- Groep 5 t/m 7 naar Duinrell.  

De schoolreis is van 8.30 tot 16.00 uur. Groep 1 en 2 zijn iets eerder terug. 
Deze tijd krijgt u nog door. Dat betekent dus dat de woensdagmiddag 
ingeleverd wordt. Dat doen we omdat het op woensdag meestal wat 
rustiger is dan andere dagen. We halen dit in op vrijdag 24 juni. We 
wisselen dus de woensdag en de vrijdag om.  
De kosten zijn:  

- Groep 1 en 2: €15,00.  
- Groep 3 t/m 7: €25,00.  

Geen enkel kind mag uitgesloten worden van de schoolreis. Wanneer u 
voor de schoolreis niet wilt of niet kunt betalen, dan hoeft dit niet. 
Natuurlijk hopen wij dat iedereen die het kan betalen dit doet, anders 
kunnen we in de toekomst geen schoolreis meer organiseren.  
In het verleden kon de schoolreis met de Ooievaarspas worden betaald, 
maar dat kan niet meer. Betalen kan bij de administratie door te pinnen. 
Overmaken mag ook. Zie hierboven voor het rekeningnummer. Graag de 
naam van het kind vermelden.  
De groepen 8 gaan niet op schoolreis. Zij zijn in september al op kamp 
geweest.  
 

Compassion  
We hebben afgesproken met de leerlingenraad dat er steeds groepen 
onze sponsorkinderen (zie hiernaast) onder hun hoede zullen nemen. 
Deze twee weken na meivakantie zijn dat de groepen 3 en 4.  
 

Schoolfruit  

Voorlopig is er geen schoolfruit meer. Wel is er al de aanvraag gedaan 
voor het najaar van 2022.   

• woensdag 8 juni 2022 (na 
Pinksteren) Geldt ook voor de 
peuterschool.  

 
Vrije middag: (12.15 uur vrij):   

• vrijdag 24 juni  (inhaaldag schoolreis 
van woensdag)  

• vrijdag 8 juli (middag voor de 
zomervakantie)  

 
Margedagen groep 1 en 2:  

9. woensdag 25 mei 2022 (dag voor 
Hemelvaartsdag) 

10. vrijdag 1 juli 2022  
 
Overblijftijden 
Groep 1 en 2:  
12.00 - 12.30 uur: buitenspelen op het 
grote plein. 
12.30 - 13.00 uur: eten in de klas.  
Groep 3 en 4: 
12.05 - 12.35 uur: eten in de klas  
12.35 - 13.05 uur: buitenspelen op het 
grote plein.  
Groep 5 en 6:  
12.00 - 12.30 uur: buitenspelen op het 
achterplein  
12.30 - 12.45 uur: eten in de klas.  
Groep 7 en 8:  
12.20 - 12.35 uur: eten in de klas  
12.35 - 13.05 uur: buitenspelen op het 
achterplein.  
 

Vakantierooster 2022 / 2023  

(voor de vroege boekers).  
Buiten de vakanties, geen verlof.  
Dit zijn alleen de vastgestelde vakanties. 
Er volgen nog studiedagen.  
Prinsjesdag: dinsdag 20 september 2022 
Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022 
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 
januari 2023 
Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 
maart 2023 
Paasweekend: 7 t/m 11 april 2023 
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023 
Hemelvaartsweekend: 18, 19 mei 2023 
2e Pinksterdag: 29 mei 2023 
Zomervakantie: 10 juli t/m 18 augustus 
2023. 
 



 
Opbrengst acties schoolplein 2022  

  
 

  

€172, 50 


