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Meivakantie, op naar de zomer
De komende twee weken is de school dicht en kunnen alle kinderen en leerkrachten gaan genieten van een
welverdiende vakantie. Op maandag 9 mei starten we weer voor de laatste periode tot aan de
zomervakantie. In deze periode komen nog de nodige activiteiten voorbij zoals de schoolreizen, het
schoolkamp en de Citotoetsen.

Vakantierooster schooljaar 2022-2023
2022-2023
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en 2e paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

17-10 t/m 21-10
26-12 t/m 06-01
27-02 t/m 03-03
07-04 t/m 10-04
27-04 t/m 05-05
18 en 19-05
29-05 t/m 2-06
24-07 t/m 01-09

De MR heeft het vakantievoorstel voor komend schooljaar goedgekeurd. Er is in de rooster gekozen voor
anderhalve week meivakantie en een hele week Pinkstervakantie. De periode tussen de meivakantie en de
zomervakantie is lange periode. Vandaar dat gekozen is voor een week aan Pinksteren.
De studiedagen volgen nog. We zijn bezig om deze te plannen in overleg met de trainers, die tijdens de
studiedagen worden ingezet.

Betaling schoolreis en schoolkamp
Binnenkort gaan alle groepen op schoolreis of schoolkamp. We hebben echter nog niet alle betalingen
binnen. We verzoeken u, indien u nog niet betaald heeft om zo spoedig mogelijk te betalen.
Daarnaast vraagt de oudervereniging altijd om een vrijwillige ouderbijdrage voor activiteiten die zij
bekostigen zoals Sinterklaas, kerstfeest en carnaval. Nadrukkelijk is dit een vrijwillige bijdrage, maar dankzij
deze bijdrage kunnen extra activiteiten op de basisschool georganiseerd worden.
Indien u problemen heeft met de betalingen, kunt u via school ook een beroep doen op de Stichting Leergeld.
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Personeel volgend schooljaar
De afgelopen weken hebben we gesprekken gevoerd met mogelijke collega’s voor het nieuwe schooljaar. Dit
waren positieve gesprekken. Binnenkort zullen we de nieuwe collega’s vragen zich voor te stellen. We kunnen
met het aannemen van deze nieuwe collega’s hopelijk stoppen met de anders organiserendagen na de
zomervakantie.

Anders organiseerdagen
Na de Kerstvakantie zijn we gestart met de anders organiserendagen op de vrijdagen. We zijn hier nu een
aantal maanden mee bezig en zien dat een aantal kinderen heel makkelijk zijn meegegaan in deze nieuwe
vorm van onderwijs, maar we zien ook dat een aantal kinderen het lastig blijven vinden. Na de meivakantie
zullen we wat wisselingen gaan plaatsvinden. We vallen met de anders organiserendagen behoorlijk op in
onderwijsland en al de nodige instanties hebben geinformeerd naar onze opzet van deze dag en de
ervaringen die we ondertussen hebben. We zijn nu door de Pabo uit Zwolle benaderd. Zij komen binnenkort
kijken en willen mogelijk met enkele kinderen in gesprek.
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