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Informatie over het schoolproject
U heeft het in de gangen misschien al gezien. De komende weken werken we met alle klassen van
het Kleurrijk aan een bijzonder project. Alle lessen van aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde en
biologie staan in het teken van hetzelfde onderwerp. In de onderbouw werken we aan het thema
“Een kleine stap” over de wereld en de oceanen. In groep 3 en 4 werken we aan het thema “Als je uit
het raam kijkt” over het heelal en de planeten. Groep 5 en 6 behandelen het thema “Hoog en droog”
over het weer en het heelal. Tot slot behandelen de groepen 7 en 8 het thema “In lijn met de aarde”
over klimaten en biotopen. Deze week is het ook de Kinderboekenweek met het thema “Gi-gagroen”. Het project en het thema van de Kinderboekenweek combineren we daarom deze week in
de groepen. Het grote project zal tot 11 november duren. Uiteraard houden we u in de komende
weken op de hoogte hoe het gaat.

Schoolkassa
Elk jaar krijgt u via Parro Schoolkassa het verzoek de vrijwillige ouderbijdrage te betalen.
• Deze ouderbijdrage bestaat uit 2 delen: Het deel schoolreis (25 euro)
• Het deel overige activiteiten (sint, kerst, lentefeest etc) (20 euro)
Het is voor school fijn als u de bijdrage betaalt, maar de bijdrage is niet verplicht. Uw kind doet altijd
mee met alle activiteiten, ook als u niet betaalt.
Heeft u financiële problemen? Bespreek dit met de leerkracht of met juf Aletta, dan proberen we te
helpen. Juf Aletta is op woensdag telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 14.00, Dan kan er zonodig
een afspraak worden gemaakt voor een gesprek.

Privacy aanpassen.
Vanaf vandaag tot en met 6 oktober kun u de privacy weer aanpassen in Parro.
Ga naar Parro> instellingen> privacy-voorkeuren.
Wij krijgen heel graag toestemming voor het doorgeven van NCO- resultaten. Dit is het Nationaal
Corhortonderzoek (https://www.nationaalcohortonderzoek.nl/), waardoor wij inzicht krijgen in onze
resultaten en daardoor kunnen verbeteren. U merkt daar zelf verder niks van.

Data ouderkamer
17/10 inloop
31/10 gezamenlijk
14/11 inloop

28/11 gezamenlijk
12/12 gezamenlijke afsluiting

Vakanties en vrije dagen in het nieuwe schooljaar 2022 – 2023
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

-

