Nieuwsbrief 1 17 augustus 2022
Beste ouders,
Welkom in het nieuwe schooljaar 2022-2023, volgende week dinsdag 23 augustus beginnen we
weer! Ik hoop dat u allee een goede zomer heeft gehad en in goede gezondheid het nieuwe
schooljaar kan starten. De leerkrachten zijn in voorbereiding om er weer een fantastisch jaar van te
maken. We hopen op minder 'gedoe’ rondom corona. Handen wassen bij aanvang van de school en
na de pauzes blijft nog een regel. Ouders zijn weer welkom in school. Als de eerste bel gaat, is het de
bedoeling dat ouders de school verlaten zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.
Tot volgende week dinsdag 23 augustus.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden volgende week uitgestald. U kunt ze dan halen, daarna wordt het
weggegooid.

Telefoons en smartwatches.
Telefoons en smartwatches van de leerlingen worden aan het begin van de schooldag ingeleverd in
het daarvoor bestemde bakje in de groep en kunnen aan het einde van de schooldag weer
meegenomen worden. Smartwatches kunnen vaak geluidsopnames en foto's maken en berichtjes
ontvangen. In verband met de wet op de privacy kunnen wij niet riskeren dat er foto's gemaakt
worden of dat er gefilmd wordt. Het meenemen van een mobiele telefoon of smartwatches gebeurt
op eigen risico; dit betekent dat de school niet verantwoordelijk is voor de ingeleverde spullen.

Ouderkamer
Ook in het nieuwe schooljaar gaat de ouderkamer verder, maar dan op een iets andere manier. Er zal
afwisselend een moment zijn voor individuele ouders die specifieke vragen hebben (inloop) en voor
groepjes ouders (gezamenlijk.)
Data ouderkamer
29/8 inloop
5-9 gezamenlijk
19/9 inloop
3/10 gezamenlijk
17/10 inloop
31/10 gezamenlijk
14/11 inloop
28/11 gezamenlijk
12/12 gezamenlijke afsluiting

Groepsindeling
Hieronder ziet u nog een keer de groepsindeling voor komend schooljaar.
Groep

Leerkracht

Locatie

1/ 2 a

Juf Anita

Frans Halsplein

1/ 2 b

Juf Karin en Juf Vanessa

Frans Halsplein

1/ 2 c

Juf Esseline

Frans Halspein

3

Juf Laurian en juf Monique

Frans Halsplein

4

Juf Inge en meester Aroen

Frans Halsplein

5

Juf Francis en juf Aletta

Frans Halsplein

6

Juf Marielle en juf Francis

Frans Halsplein

7

Meester Remko

West Frankelandsestraat

7/8

Meester Richard

West Frankelandsestraat

Vakanties en vrije dagen in het nieuwe schooljaar 2022 – 2023
Maandag 22 augustus

-

Studiedag

Woensdag 14 september

-

Studiedag

Vrijdag 21 oktober tot en met maandag 31 okt

-

Herfstvakantie

Vrijdag 23 december tot en met vrijdag 6 januari

-

Kerstvakantie

Maandag 20 febr. tot en met vrijdag 3 maart

-

Voorjaarsvakantie

Vrijdag 7 april tot en met maandag 10 april

-

Paas vakantie

Maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei

-

Meivakantie

Donderdag 18 en vrijdag 19 mei

-

Hemelvaartsdag

Maandag 29 mei

-

Pinksteren

Woensdag 28 juni

-

Studiedag

Donderdag 6 juli

-

Studiedag

Vrijdag 7 juli tot en met vrijdag 18 augustus

-

-

Zomervakantie

