
 

Nieuwsbrief juli 2022 
 
En zo zit het schooljaar er weer op.  
Een schooljaar waarbij iedereen een lach en een traan heeft gekend, bergen en dalen. Voor iedereen een 
ander jaar, maar toch hebben we elkaar kunnen ontmoeten en veel samen gedaan.  
Wat hebben we veel mogen betekenen voor de kinderen, uw kinderen. Vol dankbaarheid kijken we met 
elkaar terug op een jaar waarin we uw kind hebben kunnen helpen groeien.  
Ieder kind heeft groei doorgemaakt op zijn eigen manier, volgens zijn eigen weg.  
 
In een prachtig prentenboek staat daarover de volgende uitspraak:  
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Op de kaart staat niet 
waar ik heen moet’, 

zei Kleine Draak. 
 

‘Jouw reis staat op geen enkele kaart’, 
zei Grote Panda. 

‘Je moet je eigen pad ontdekken’. 
 
Daarin worden we altijd geleid en bijgestaan: 

‘De Heer zelf gaat voor je uit, Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken.’ 
Deut: 31:8 

 
In deze laatste nieuwsbrief kijk ik met u terug op wat activiteiten van de laatste weken. Ook kijk ik met u 
vooruit in het nieuwe schooljaar, met onder andere de vakanties en de extra vrije dagen. Ook geef ik u 
een blik op volgend jaar met foto’s van de juffen en meesters. Zo heeft u alvast een beeld bij de 
leerkracht van uw kind. Na de zomer komt er meer informatie vanuit de groepen.  
 
Kalender 2022-2023 
De kalender is in de maak. We zijn gewend die aan u mee te geven, zodat u overzicht heeft over de 
vakanties, vrije dagen en activiteiten die er gepland staan. Ook heeft u op de achterkant van de 
kalender de belangrijkste gegevens bij de hand. Deze kalender krijgt u na de vakantie zo snel mogelijk 
mee.  
 
Terugblik spelletjesdag 
Wat was het een leuke spelletjesdag. Met 14 vossen, allemaal helpende vaders en moeders én een hapje 
en een drankje van de ouderwerkgroep, hebben we een prachtige ochtend met elkaar gehad in het 
winkelcentrum. Vraag uw kind maar eens wie ze allemaal zijn tegengekomen.  
 



 

Musical en laatste schooldag 
Groep 8 heeft maandag de musical uitgevoerd. We gingen naar de theaterzaal in De Heerd dit keer. 
Eerst ’s middags de generale repetitie voor de kinderen van groep 3 t/m 7, toen een hapje eten. ’s Avonds 
waren alle ouders te gast, wat was het een mooie uitvoering. Dank je wel groep 8! 
Afgelopen woensdag hebben alle kinderen van de school groep 8 uitgezwaaid. Op naar een nieuwe 
school, maar eerst… vakantie.  
 
Welke meester of juf hoort bij welke groep?  
Eerder heeft u in de nieuwsbrief de formatie kunnen lezen, hier onder ziet u welke meester of juf dat is.  
 
 
 
 
 
  



 

HERHALING Vakantierooster 2022-2023 CONCEPT 
Hierbij het vakantierooster voor volgend schooljaar.  

Herfstvakantie – 15 t/m 23 oktober 2022 
Kerstvakantie – 24 december t/m 8 januari 2023 
Voorjaarsvakantie – 25 februari t/m 5 maart 2023 
Goede vrijdag t/m 2e paasdag – 7 april t/m 10 april 2023 
Meivakantie – 22 april t/m 7 mei 2023 (incl. Koningsdag) 
Hemelvaart – 18 en 19 mei 2023 
Pinksteren – 28 en 29 mei 2023 
Kampweek – 12 t/m 16 juni 2023 (let op: kleutergroepen zijn vrij) 
Zomervakantie – 8 juli t/m 20 augustus 2023 

 
Aanvulling ivm studiedagen en extra vrije dagen 
Inmiddels zijn de studiedagen en extra vrije dagen ook bekend, deze zijn op:  
Maandag 24 oktober 2022 (dag na de herfstvakantie) 
Maandag 5 december 2022 (maandag op en na Sinterklaas) 
Vrijdag 23 december 2022 (extra vrije dag - vrijdag voor de kerstvakantie) 
Vrijdag 24 februari 2023 (extra vrije dag – vrijdag voor de voorjaarsvakantie) 
Vrijdag 26 mei 2023 (vrijdag voor Pinksteren, dus extra lang weekend) 
 

Ik wil u, namens het hele team, nogmaals bedanken voor het mooie schooljaar. Nu wens ik u, ook 
namens ons allemaal, een heel fijne zomervakantie. Lekker uitrusten en genieten. 

Tot maandag 22 augustus! 
 
Hartelijke groet,  
Christa Mensonides (directeur) 
Bij nood kunt u altijd bellen, ook in de vakantie: 06-14041605 


