
Nieuwsbrief  

Oudergesprekken 
Voor de voorjaarsvakantie staan de oudergesprekken gepland. We willen deze telefonisch of via 
Google Meet door laten gaan. Vanaf 1 februari, 15.00 uur, kunt u zich via Parro weer inschrijven 
voor deze oudergesprekken. Op de afgesproken dag en tijd wordt u dan door de leerkracht gebeld of 
staat er een link voor u klaar. 

Gabriëlle weer terug 
Na een periode van afwezigheid, is Gabriëlle Holtschlag per 1 februari weer terug als 
locatiecoördinator. U kunt dus voor alle vragen en opmerkingen vanaf dinsdag weer bij haar terecht. 
Tot de voorjaarsvakantie blijft Kelly Rosendahl ook nog op school aanwezig.  
   
Stagiaires 
Onze stagiaire juf Juul heeft afgelopen week afscheid genomen. Per 1 februari starten de stages van 
juf Naomi in groep drie en van juf Iris in groep 7. Juf Indy blijft bij ons op school, zij zal alleen van 
groep wisselen. Zij gaat nu stage lopen in groep 1/2.  

Vakantierooster 2022-2023 
Het vakantierooster voor 2022-2023 is bekend. Deze staat hieronder en is ook terug te vinden op de 
website. Er zullen volgend jaar ook nog een aantal studiedagen in gepland worden. Deze data volgen 
later.  

Herfstvakantie:  22 oktober t/m 30 oktober 2022 (week 43) 
Kerstvakantie:   24 december 2022 t/m 8 januari 2023 (week 52, week 1) 
Voorjaarsvakantie:  25 februari t/m 5 maart 2023 (week 9) 
Meivakantie:   22 april t/m 7 mei 2023 (week 18) 
Zomervakantie:  8 juli t/m 20 aug (week 28 t/m 33) 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Het thema ‘een taak uitvoeren’ is aan de beurt. In dit thema gaat het over het omgaan met taken en 
opdrachten. Schoolse taken, maar ook andere taken zoals brood smeren en opruimen.   
 
Inzage financiën OR 
In de week van 14 t/m 18 februari kunt u de financiële stukken van de ouderraad inzien. In deze 
stukken vindt u de verantwoording van de vrijwillige ouderbijdrage. U kunt zich hiervoor melden bij 
Gabriëlle. Indien u een toelichting wilt, kunt u hier het best een afspraak voor maken.   
 
 

 

 

 
  



Maandkalender 

Februari 2022 
 
 

maandag 31  

dinsdag 1 Parro open: inplannen van oudergesprekken (vanaf 16.00 uur) 
woensdag 2  

donderdag 3  

vrijdag 4 AMV voor groep 1 t/m 5 

 
maandag 7  

dinsdag 8  

woensdag 9  

donderdag 10  

vrijdag 11 AMV voor groep 1 t/m 5 en AMV voor groep 6 t/m 8 

 

maandag 14 10 minuten gesprekken  
Inzage financiën OR (de gehele week) 
Schoolzwemmen groep 5 

dinsdag 15 10 minuten gesprekken 

woensdag 16 10 minuten gesprekken 
donderdag 17 10 minuten gesprekken 

vrijdag 18 10 minuten gesprekken 

AMV voor groep 1 t/m 5 

Rapporten mee naar huis (start voorjaarsvakantie) 

 

maandag 21 Voorjaarsvakantie 

dinsdag 22 Voorjaarsvakantie 

woensdag 23 Voorjaarsvakantie 

donderdag 24 Voorjaarsvakantie 

vrijdag 25 Voorjaarsvakantie 

 

maandag 28 Weer naar school! 

 


