Nieuwsbrief Schooljaar 2022-2023
Beste ouders,
Nog drie weken en dan is het alweer zomervakantie! In deze laatste weken sluiten we het schooljaar
af en kijken we vooruit naar het nieuwe jaar.
In april zijn we begonnen met vijf kinderen waarbij we het schooljaar afsluiten met het dubbele aantal.
Het was bijzonder om met een klein groepje kinderen en ouders te starten en met elkaar het avontuur
te beginnen. Enthousiaste ouders, vrolijke leerlingen, betrokken leerkrachten en pedagogisch
medewerkers hebben ervoor gezorgd dat we een mooie start hebben gemaakt.
Volgend schooljaar staan er veel kinderen aangemeld om te starten op De Schatkaart waardoor we
aan het einde van volgend schooljaar eindigen met een volledige onderbouw klas.
Omdat de school groeit hebben we besloten om in januari een nieuwe klas op te starten. In deze
groep zullen we voornamelijk tweede en derde groepers plaatsen. Omdat het zoeken naar
leerkrachten een hele uitdaging is met het huidige lerarentekort zijn we nu al aan het werven voor
januari.
Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief konden lezen is de bouw van het nieuwe pand in volle gang.
Omdat we een vertraging hebben opgelopen door het (niet) leveren van materiaal hebben we
besloten om de laatste week voor de zomervakantie 2023 onze studiedagen te clusteren en dan te
gaan verhuizen naar onze nieuwe locatie. Verderop in deze nieuwsbrief zijn de data van de
studiedagen voor volgend schooljaar te vinden. We zullen deze ook in de Parro agenda zetten.
Donderdag 7 juli sluiten we het schooljaar graag met jullie af met een drankje op het zomerfeest.
(15:30 tot 16:30 uur) De kinderen worden van 14:30 opgevangen door de BSO dus kunnen allemaal
op school blijven. Ze zijn in de klas al druk bezig met liedjes en knutselactiviteiten om jullie die middag
te verrassen.
We hopen op een zonnige middag,
Met vriendelijke groet,
Fedor en Valeri

Klassenbezetting
Voorlopig blijven Fedor, Valeri en Stefanie de vaste gezichten voor de klas. We zijn op zoek naar een
leerkracht voor twee dagen naast Stefanie. Zodra deze is gevonden worden de dagen van Valeri en
Fedor overgenomen.

Overblijf en naschoolse opvang (TSO & BSO)
Lisanne blijft van maandag tot en met donderdag de TSO verzorgen. Simone zal de vrijdag voor haar
rekening nemen. Ilse zal 4 dagen in de week op het kinderdagverblijf werken, samen met Mariska.
Simone is de coördinator van de opvang.

Studiedagen 2022-2023
●
●
●
●

14 oktober 2022
21 november 2022 vanaf 13:00 uur
24 februari 2023 (opvang gesloten).
18 juli t/m 21 juli 2023 i.v.m. de verhuizing naar het nieuwe gebouw.

Afwijkende schooltijden
●
●

Op maandag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest en zijn de kinderen om 13:00 uur uit.
Op woensdag 21 december vieren we het winterdiner van 17:00 tot 18:00 uur
De kinderen zijn dan om 13:00 uur vrij om zich thuis of bij de BSO mooi te maken en iets
lekkers voor te bereiden voor het diner.

Vakantierooster 2022-2023
Hieronder staat het vastgestelde vakantierooster van school voor het nieuwe schooljaar. De opvang is
tijdens vakanties wel open. Mocht u op vakantie gaan, kunt u dit dan doorgeven in de Ouderapp?

Vakantierooster 2022/2023
Start schooljaar

29 augustus 2022

Herfstvakantie

15 oktober t/m 23 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie

25 februari t/m 5 maart 2023

Goede vrijdag

7 april 2023

2e Paasdag

10 april 2023

Meivakantie

22 april t/m 7 mei 2023

Hemelvaartsdag + extra dag

18 & 19 mei 2023

2e Pinksterdag

29 mei 2023

Zomervakantie

22 juli t/m 3 september

Omzetten Parro en uitzetten mail
Per 1 juni 2022 hebben we een definitief school registratienummer ontvangen (31VD) van het
ministerie. Dit heeft een aantal administratieve gevolgen waar jullie als ouders ook wat van zullen
merken. Ons administratiesysteem moet omgezet worden naar dit nieuwe nummer en daarmee is ook
de Parro app en alle mail gekoppeld. Gedurende de week van 27 juni zal Parro en onze mail niet
werkzaam zijn. Voor contact en absenties vragen we jullie die week even te bellen naar 020-2184371.

Jullie ontvangen zodra het werkt een nieuwe link per mail om je opnieuw aan te melden bij Parro.
Onze excuses voor het ongemak, dit moet eenmalig.

Vrijwillige ouderbijdrage
Vanaf het schooljaar 2022-2023 vragen wij ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Het bedrag van de
vrijwillige ouderbijdrage is 45,- per jaar per kind. Hier worden de activiteiten van betaald die we extra
willen organiseren samen met ouders. Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen alle
ouders hierover een brief.

