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Beste ouders/verzorgers, 
 
Met het Paasweekend voor de deur en volgende week alweer de meivakantie, merken 
we dat het schooljaar al weer een eind op weg is. We hebben de afgelopen weken 
kunnen genieten van muzikale optredens van de kinderen, u als ouder, opa en oma weer 
in de school! Wat fijn om u weer te zien. 
Gisteren konden we ook sinds twee jaar weer voor het eerst samen met alle kinderen 
een viering in ’t Trefpunt houden. Stilstaan bij de Paasgedachte, omkijken naar elkaar. En 
met als geweldige afsluiter, de zeer hoge opbrengst van onze sponsorloop. De kinderen 
hebben maar liefst € 5757,81 bij elkaar gerend. We zijn echt super trots op onze kanjers. 
En ook op u, de steun en hulp die ons hierbij heeft gegeven.  
 
Komende week kijken we uit naar de Koningsspelen! 
En voor nu wens ik u allen een heel fijn Paasweekend.  
 
Hartelijke groet Ellen  

BELANGRIJKE DATA 
 
15 april Goede Vrijdag (leerlingen 

vrij) 
18 april Tweede Paasdag 

(leerlingen vrij) 
20-21 april Groep 8 – EIP eindtoets 
22 april Koningsspelen 

Alle leerlingen om 12:30 
uur vrij (team 
studiemiddag) 

25 april t/m          Meivakantie 
6 mei 
9 t/m 18 mei    Cultuurweek 
11 mei     Vergadering OV 
16 mei     Vergadering MR 
19 mei     Schoolreisje 
23 t/m 25 mei    Kamp groep 8 
26 mei     Hemelvaartsdag       
                               (leerlingen vrij) 
27 mei     Dag na Hemelvaart       
                               (leerlingen vrij 
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Sponsorloop voor Oekraïne 
Wat hebben de kinderen het goed gedaan zeg! Hieronder een paar foto’s van de sponsorloop, de 
Paasviering en de geweldige opbrengst! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schoolvoetbal 
Leerlingen van onze school hebben de afgelopen weken meegedaan met het schoolvoetbaltoernooi. 
Het waren prachtige wedstrijden, ze hebben veel plezier gehad met elkaar! Met volop 
aanmoedigingen vanaf de zijlijn door ouders, leerkrachten en klasgenoten. 
De meiden van groep 8 zijn 
nog niet klaar. Zij hebben 
een superprestatie neergezet 
en hebben zich geplaatst 
voor de volgende ronde. Ze 
spelen weer op 18 mei in 
Eerbeek. Succes meiden!  
 
 
 



Nieuwe naam voor onze school 
Na een lange periode waarin de werkgroep ‘nieuwe naam’ niet 
bij elkaar kon komen, is de draad weer opgepakt. We hebben 
helder wat we uit willen dragen met onze school en zoeken daar 
een passend naam bij. Komende week krijgen de kinderen 
allemaal een flyer mee naar huis met de oproep om mee te 
denken over een nieuwe naam voor onze school. Ook u als 
ouder kan met ons meedenken. Via een QR-code kunt u digitaal 
uw ideeën aanleveren. De kinderen kunnen hun ideeën kwijt in 
een stembus op school.  
 

Verkeersexamen groep 7 
Afgelopen woensdag heeft groep 7 (en 1 leerling uit groep 8) het 
praktisch verkeersexamen afgelegd. En met succes. Ze zijn allemaal geslaagd!  
Gefeliciteerd allemaal.  
Hulpouders, heel erg bedankt voor jullie 
hulp bij deze ochtend! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vakantierooster en studiedagen volgend schooljaar 
We kijken al weer vooruit naar volgend schooljaar. Hieronder voor u alvast de geplande vakanties en 
studiedagen waarop de leerlingen vrij zijn. Dan kunt u er vast rekening mee houden bij het plannen 
van uw vakantie of vrije dagen op uw werk.  
 

Vakantie  Data  

Herfstvakantie    17 t/m 21 oktober 2022  

Kerstvakantie    26 december 2022 t/m 6 januari 2023  

Voorjaarsvakantie  27 februari t/m 3 maart 2023  

Goede Vrijdag/ Pasen  7 en 10 april 2023  

Koningsdag  27 april 2023  

Meivakantie inclusief 5 mei   1 t/m 5 mei 2023  

Hemelvaart en de dag erna  18 en 19 mei 2023  

Pinkstervakantie   29 mei t/m 5 juni 2023  

Zomervakantie  24 juli t/m 1 september 2023  

 

Studiedagen     

Woensdag 5 oktober 2022  Alle leerlingen hele dag vrij  

Maandag 24 oktober 2022  Aansluitend op herfstvakantie  
alle leerlingen hele dag vrij  

Maandagmiddag 13 februari 2023   Alle leerlingen zijn vanaf 12:30 uur vrij  

Vrijdagmiddag 24 februari 2023  Aansluitend op voorjaarsvakantie,   
alle leerlingen zijn vanaf 12:30 uur vrij.  

Vrijdagmiddag 31 maart 2023  Alle leerlingen zijn vanaf 12:30 uur vrij  

Vrijdag 23 juni 2023 Alle leerlingen hele dag vrij  

Vrijdag 21 juli 2023 Alle leerlingen hele dag vrij (margedag) 



 
 

Bijlagen 
- n.v.t. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


