
 

 

 

 

  

Nieuwsbrief juli 2022 
 

Schoolactiviteit 5 juli 2022  

Op dinsdag 5 juli staat de schoolactiviteit gepland. We gaan met de hele school naar 

het Outdoor Challenge Park in Oldenzaal. Hieronder de organisatie: 

 

• We verwachten alle leerlingen op om 8.00 uur op school en ze zijn rond       

15.30 uur weer op school terug. 

Helaas is het niet mogelijk voor de ouders om de leerlingen ‘uit te zwaaien’ 

omdat we in groepjes vertrekken. Ook zullen we in groepjes weer terug komen 

op school.  

We willen met klem vragen om deze dag niet met de auto op de Keizerskroon te 

komen. We hebben de ruimte écht nodig voor alle auto’s die meerijden.   

 

 

• De leerlingen van groep 1 t/m 5 worden met auto’s vanaf school naar het 

Outdoor Challenge Park en weer terug naar school gebracht. 

• De leerlingen van groep 6 t/m 8 gaan gezamenlijk op de fiets naar het 

Outdoor Challenge park. We vragen dus de leerlingen van groep 6, 7 en 8 om op 

de fiets op school te komen en liefst een veiligheidshesje te dragen. Zij 

verzamelen ’s morgens om 8.00 uur bij de sporthal. Hier mogen ze de fiets 

parkeren en dan bij de sporthal naar binnen gaan. 

 

• De leerlingen hoeven deze dag geen eten en/of drinken mee te nemen. We willen 

ook vragen om géén snoep mee te geven. 

• We vragen alle leerlingen om op deze dag het schoolshirt en makkelijke schoenen 

te dragen (geen slippers).  

• We vragen alle leerlingen om reservekleding mee te nemen, liefst in een door de 

leerlingen herkenbare tas.  

• De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 mogen zwemkleding en een handdoek 

meenemen. 

 

• De ouders/opa’s of oma’s die meerijden en/of meehelpen ontvangen apart 

informatie. 

 
 



 

Inleveren schoolshirt op vrijdag 8 juli 

Alle leerlingen hebben het schoolshirt meegekregen naar huis. Ze hebben dit gedragen 

tijdens de sportdag en de Avondvierdaagse. Ook vragen we ze het te dragen bij de 

schoolactiviteit op 5 juli.  

Graag het shirt (gewassen) inleveren op vrijdag 8 juli.  

 

 

Afsluitviering 

Op maandag 11 juli is er ’s morgens in de Maria Geboortekerk een viering ter afsluiting 

van het schooljaar. We kijken terug op een mooi schooljaar waarin ieder op zijn eigen 

manier veel heeft bereikt. Dit willen we vieren. Het zal een vrolijke viering zijn, waarbij 

we alle ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden van harte uitnodigen.        

De viering start om 9.00 uur en zal plm. 45 minuten duren.  

 

 

Afscheidsmusical en afscheidsavond groep 8 

In de laatste schoolweek nemen de leerlingen van groep 8 afscheid van de school. 

 

Op dinsdag 12 juli kijken de leerlingen van de groepen 1 en 2 op school naar een aantal 

liedjes uit de musical.  

 

Op woensdag 13 juli gaan alle leerlingen van groep 3 t/m 7 naar het Openluchttheater 

om de gehele musical te bekijken.  

Op diezelfde dag zal groep 8 ’s avonds in het Openluchttheater de musical opvoeren 

voor de ouders en andere genodigden. We nemen op deze avond vanuit school ook 

afscheid van de leerlingen van groep 8. 

 

Alle ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 8 ontvangen volgende week 

meer informatie over de invulling en organisatie van deze avond. 

 

De laatste schooldag voor de leerlingen van groep 8 is donderdag 14 juli. Op deze 

donderdag “gooien we deze leerlingen om 12.00 uur de school uit”. We nodigen de 

ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 8 hierbij van harte uit.  

Nb. De leerlingen van de groepen 1 t/m 7 gaan deze donderdag wel gewoon tot 14.30 

uur naar school. 

 

 

Laatste schooldag en start nieuwe schooljaar 

De laatste schooldag voor de leerlingen van groep 1 t/m 7 is vrijdag 15 juli. 

We willen op deze dag samen met alle kinderen en ouders het schooljaar afsluiten! 

Op vrijdag 15 juli vanaf 11.40 uur staat er voor alle ouders op het schoolplein koffie en 

thee klaar. Voor de kinderen is er een ijsje. Om 12.00 uur tellen we samen met de 

ouders en kinderen af voor de vakantie! We vinden het leuk als u dit samen met ons 

komt vieren, natuurlijk zijn broertjes en zusjes die hier (nog) niet (meer) op school 

zitten ook van harte welkom. 

’s Middags vanaf 12.00 uur zijn alle leerlingen vrij. We wensen iedereen een hele fijne 

en zonnige zomervakantie toe. 

We verwachten alle leerlingen op maandag 29 augustus weer op school. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Studiedagen en vakantiedagen schooljaar 2022-2023 

Hieronder een overzicht van de vakantiedagen en vrije dagen gedurende het schooljaar 

2022-2023: 

 

Studiemiddag          5-10-22 (vanaf 12.00 vrij) 

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

Studiedag                4-11-22 

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 

Studiedag                26-5-23 

Pinksteren  29-05-23 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


