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(het) Woord vooraf 
Deze weken staan in het teken van 
de afronding. We zijn druk bezig met 
de rapporten. Veel ouderen weten 
zich nog zinnen uit hun rapport te 
herinneren. Ik heb verschillende 
volwassenen gesproken die iets in 
hun rapport hadden staan als:  Als je 
minder praat en beter oplet, zal het 

vast nog beter gaan😉. Grappig als 
mensen zich nog dingen weten te 
herinneren. Maar soms ook pijnlijk. 
We doen ons best om het rapport zo 
positief, maar ook zo eerlijk mogelijk op te stellen. Zodat je het nu en 
straks trots aan anderen kunt laten zien.  
 
 

Deze week:   
 
maandag: 

 
8.30 Weekopening groep  1 en 2  

dinsdag:  
woensdag: 8.30 ouderochtend groep 5 
donderdag:  

vrijdag:   Ouderochtend groep 6 
Margedag groep 1 en 2 

 

Weekopening  
De weekopening is voor groep 1 en 2. Ouders zijn van harte welkom om 
mee te kijken op maandagochtend van 8.30 tot 9.00 uur.  
 

Ouderochtend groep 5: woensdag  
Woensdag is de ouderochtend voor de ouders van groep 5. We kijken kort 
terug op het afgelopen jaar en kijken vooruit naar het komende 
schooljaar, groep 6. Hartelijk welkom in de aula! De koffie en thee staan 
klaar.  
 

Ouderochtend groep 6: vrijdag  
De ouderochtend van groep 6 is dan op vrijdag 1 juli. We kijken wat er 
geleerd is in groep 6 en kijken vooruit naar groep 7 en doen een eerste 
verkenning richting het voortgezet onderwijs.  
 

Rapport / portfolio  
De laatste dag voor de zomervakantie krijgen de leerlingen hun rapport 
mee. We hebben een nieuw rapport. Het is een vrij dikke map geworden 

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

 
 Openbaringen 21: 3-5 
 
Compassion 
Elke maandag mogen kinderen geld 
meenemen voor onze sponsorkinderen 
van Compassion.  
Deze week: groep 5 en 6 

  
Natanel (Dom. Rep.)   Cinthia (Ecuador) 
Geven kan ook via link of QR-code:  
https://www.ing.nl/particulier/betaalver
zoek/index.html?trxid=J8FLzcTxpqDATCr
z9hwmTG1KHNNU0vgE  
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waarin naast het rapport en de uitslagen van de Cito-toetsen een 
portfoliodeel zit. Daarin ziet u de ontwikkeling van het kind in tekeningen, 
reflecties, lievelingsverhalen enz.  

 
“Schoolmeeuw” 
Voor de school liep de afgelopen week een jonge 
meeuw rond. Verschillende mensen hebben zich 
over deze vogel ontfermd. Zonder resultaat. Hij 
komt steeds weer terug. En de dierenambulance 
neemt hem niet mee. Deze vogel is waarschijnlijk 
van het dak gevallen / gefladderd. De moeder is 
nog steeds in de buurt en geeft hem eten. Dus de 
boodschap is: laat deze jonge vogel met rust, de 
natuur lost het zelf op.  
 

Gesprekken 
Voor het einde van het schooljaar staan niet standaard 
tienminutengesprekken gepland. Wanneer wij het nodig vinden om voor 
de overgang nog met u te spreken, ontvangt u hiervoor een uitnodiging 
van de leerkracht. Wanneer u nog met de leerkracht wilt spreken, kunt u 
hiervoor ook zelf een afspraak maken.  
 

Vakantierooster en vrije dagen 2022 / 2023 
De vakanties staan al lange tijd vermeld in dit WeekBlad. Ook de 
studiedagen zijn bekend. We nemen het vakantierooster eenmalig op. 
Vanaf volgend WeekBlad staat het dan aan de rechterkant.  

• 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 10 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 
 
Studiedagen:  

• maandag 19 september 2022 (ook voor de peuterschool) 

• donderdag 3 november 2022 

• vrijdag 25 november 2022 

• dinsdag 7 februari 2023 

• dinsdag 11 april 2023 (aansluitend op 2e Paasdag)  

• woensdag 17 mei (dag voor Hemelvaartsdag)  

• donderdag 15 juni 2023 

• vrijdag 16 juni 2023 (ook voor de peuterschool)  
 
Vrije middagen (kinderen zijn 12.15 uur vrij)  
Er zijn geen studiemiddagen meer op vrijdagmiddag.  

• maandag 5 december 2022 (sinterklaas)  

• vrijdag 23 december 2022 (dag voor de kerstvakantie)  

• vrijdag 21 april 2023 (Koningsspelen) 

• vrijdag 7 juli (dag voor de zomervakantie)  
 
 
 

Vakantierooster 2021 / 2022   
Data gelden ook voor de peuterschool  
Zomervakantie: 11 juli t/m 19 augustus 
2022  
 
Studiedagen:  
Dit schooljaar niet meer.  
 
Vrije middag: (12.15 uur vrij):   

• vrijdag 8 juli (middag voor de 
zomervakantie)  

 
Margedagen groep 1 en 2:  
nog één: 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. 
 



Margedagen groep 1 en 2  
Omdat groep 1 en 2 minder uren maken dan de andere groepen en we 
wel dezelfde begin- en eindtijden hanteren zijn er 9 margedagen 
gepland. Hiermee komen we nog steeds ruimschoots aan het aantal 
uren dat groep 1 en 2 moeten maken op school.  

1. vrijdag 2 september 2022  
2. vrijdag 14 oktober 2022 
3. vrijdag 11 november 2022 
4. vrijdag 16 december 2022 
5. vrijdag 23 december 2022 (dag voor de kerstvakantie)  
6. vrijdag 17 februari 2023 
7. vrijdag 24 maart 2023 
8. vrijdag 26 mei 2023 
9. vrijdag 30 juni 2023 

 

Vrij vragen voor de zomervakantie 
We krijgen wat aanvragen binnen om eerder vrij te krijgen voor de 
zomervakantie. Omdat wij dit jaar vroeg vakantie krijgen, scheelt het 
inderdaad nogal in de prijs van de tickets als je eerder weggaat. Dit is 
echter geen reden om vrij te krijgen. Wij geven dus om die reden geen 
toestemming om eerder op vakantie te gaan. Dit mag niet. Er is in 
Nederland leerplicht en alleen bij hoge uitzondering mag hiervan 
afgeweken worden. Wanneer scholen onterecht verlof verlenen krijgen 
de directeuren hiervoor een boete. En dat kan flink oplopen als het over 
veel kinderen gaat.  
Voor ouders met bijvoorbeeld een werkgeversverklaring die wel eerder 
weg kunnen, kunnen wij niet garanderen dat rapporten etc. eerder klaar 
zijn. Dat komt dan na de zomervakantie. 
 

Groepsindeling 2022 / 2023 
Nog niet alles is helemaal rond, maar we kunnen wel de indeling voor 
volgend schooljaar bekend maken.  

• Groep 1A (Instroom groep vanaf oktober): juf Marjolein vd Kraats, 
juf Rianne Verton.  

• Groep 1B (grootste deel huidige 1C): juf Marleen den Oudsten, juf 
Lilian Pijl.  

• Groep ½C (indeling wordt nog bekend gemaakt): juf Denise en 
nog niet bekend.  

• Groep 2A (namen worden nog bekend gemaakt): juf Sylvana 
Boone en juf Rianne Verton – tot oktober – daarna juf Christien 
Wilts.   
Groep 2B (namen worden nog bekend gemaakt): juf Tessa Mazier. 
Tutoren voor groep 1 en 2: juf Judea Thodé en juf Claire-Elise van 
de Toorn 

• Groep 3A (schakelklas): juf Mathea Brugmans, juf Marinka Lucas.  

• Groep 3B: Juf Lisanne van Dam en juf Marjolein Lelyveld.  

• Groep 3C: Juf Joëlle Middelkoop en juf Marjolein Lelyveld.  
Tutoren voor groep 3: juf Marinka, juf Joëlle en juf Marjolein.  

• Groep 4A: (huidige 3B + deel 3A): juf Valerie Schipper en juf Erna 
Bouw.  

• Groep 4B: (huidige 3C + deel 3a): Juf Rianne van Schaik en juf 
Carola Nettesheim.  
Tutor: juf Inge Noordam  

• Groep 5A: Meester Meine Kreuzen en meester Dinesh Koesal.  

• Groep 5B: juf Carina de Hullu en juf Lotte van Essen. 
Tutor: meester Dinesh, meester Meine en juf Carina. 

 
Opbrengst acties schoolplein 2022  

€172, 50 



• Groep 6A: meester Aran van der Starre. 

• Groep 6B: juf Janien van Boven, juf Alianne vd Kieft.  
Tutor: juf Alianne, juf Kirsten Rijfers.  

• Groep 7A: juf Tamara Bronne (en als haar verlof voorbij is: juf 
Dorieke Dijkshoorn), meester Erwin van Eijk.  

• Groep 7B: meester Rens Krijger.  
Tutor: meester Erwin en juf Tamara 

• Groep 8A: juf Jessica den Heijer en juf Laura Roeleveld.  

• Groep 8B: juf Jolieke Bulten.  
Juf Laura 
Instroom / doorstroom groep: juf Lisanne Kersten.  

De indeling van de tutoren maken we volgende week bekend.  
 

Ouderenquête  
U kunt de ouderenquête nog invullen tot en met eind van deze week.  
 
  

 



 



 
 

 


