
 

 

 

 

  

Nieuwsbrief april 2022 
Pasen 

Rondom Pasen worden er allerlei leuke activiteiten georganiseerd door school, zoals 

paaseieren zoeken, een sfeervolle viering en de paaslunch op Witte Donderdag.  

Op Witte Donderdag (14 april) zorgen we, net als vóór Corona, met zijn allen voor een 

broodmaaltijd. De ouderraad zorgt voor brood, beleg, matzes en iets te drinken. 

Daarnaast vragen we iedere leerling van één bepaald ‘koud’ hapje 5 stuks mee te 

nemen naar school. Denk bijvoorbeeld aan wrapjes, gevulde eieren, fruitspiesjes etc.  

We vragen de leerlingen dit ’s ochtends om 08.30 uur mee te nemen in een afgesloten 

bakje. Met alle meegebrachte hapjes én de lunch van de ouderraad kunnen we met 

elkaar genieten van een mooie en gevarieerde Paaslunch! 

Uw kind hoeft op Witte Donderdag dus alleen fruit en drinken mee te nemen voor de 

kleine pauze en de 5 koude gerechtjes om te delen voor de lunchpauze. Voor iedere 

leerling is er een bord, bestek en beker aanwezig op school. 

Wij wensen u alvast fijne Paasdagen toe! 

 

 
 

 

Vakantierooster 2022-2023 

Met instemming van de GMR is onderstaand vakantierooster voor schooljaar 2022-2023 

vastgesteld: 

 

Herfstvakantie 17-10-22 t/m 21-10-22 

Kerstvakantie  26-12-22 t/m 06-01-23 

Carnaval                 20-02-23 t/m 21-02-23 

Voorjaarsvakantie    27-02-23 t/m 03-03-23 

Pasen            10-04-23  

Koningsdag              27-04-23 

Meivakantie  28-04-23 t/m 05-05-23 

Hemelvaart  18-05-23 t/m 19-05-23 

Pinksteren  29-05-23 

Zomervakantie 24-07-23 t/m 01-09-23 

 

 

 



 

Groepsbezetting 

Afgelopen maandag is Elena Bunskoek gestart als leerkracht in groep 1a.  

Maandag 4 april start Marloes Horstman in groep 2. Lisette Kroep zal diezelfde dag als 

ondersteuner van de groepen 5 en 8 starten. 

We wensen Elena, Marloes en Lisette veel plezier bij ons op school. 

 

 

Koningsspelen 

Vrijdagochtend 22 april doet onze school mee aan de Koningsspelen.   

De schooltijden zijn voor alle leerlingen op deze feestelijke dag aangepast: groep 1 t/m 

8 komen van 8.30 uur tot 12.00 uur op school. Na 12.00 uur kan er thuis geluncht 

worden. De ouderraad trakteert iedereen ook nog op een versnapering. Deze ochtend 

hoeven de leerlingen dus geen eten en drinken mee te nemen. 

De ochtend bestaat uit sportieve activiteiten die op school plaats vinden.   

We vragen de kinderen, indien mogelijk, oranje kleding te dragen.   

  

We maken er samen een gezellige ochtend van!  

 

 

 

 


