
 Nieuwsbrief april 2022 
 De eerste drie weken zijn alweer voorbij gevlogen. Wat was het een fijne start. Nog één dag en dan is 
 het meivakantie. De deuren voor school gaan maandag 9 mei om 8.20 uur weer open, de opvang is 
 gewoon open tijdens de vakantie. 
 Deze nieuwsbrief bevat informatie over het vakantierooster 2022-2023, de vrije dagen en feestdagen 
 die nog voor de zomer plaatsvinden. 

 Koningsdag vrijdag 22 april 2022 

 Morgen vieren we Koningsdag 2022. De kinderen mogen in het rood, 
 wit en blauw en/of oranje naar school komen als zij dat leuk vinden. 
 We gaan er een gezellige en sportieve dag van maken. 

 Noorse nationale feestdag 17 mei 2022 
 Op dinsdag 17 mei vieren wij met de kinderen de Noorse nationale feestdag. De 
 Noren herdenken dat op deze dag in 1814 in Eidsvoll overeenstemming werd bereikt 
 over de Noorse Grondwet.Wij hebben drie kinderen uit Noorwegen in de klas en zij 
 organiseren met ons deze feestdag voor de kinderen. Er is door Livius en Nausicaä 
 een spelprogramma gemaakt en het belooft een leuke dag te worden. De kinderen 
 mogen in de kleuren van de Noorse vlag naar school. 

 Zomerfeest vrijdag 24 juni voor kinderen en de ouders 

 Op dinsdag 21 juni start de zomer. Wij vieren het begin van de zomer 
 met een feestdag op vrijdag 24 juni. We gaan nog niet teveel 
 verklappen maar houdt alvast deze datum vrij in uw agenda. “s 
 ochtends starten we het feest met de kinderen en van 14.00 uur tot 
 15.00 uur zijn ook de ouders van harte welkom! 

 Studiedagen 2021-2022 
 ●  Maandag 30 mei 2022 (op deze dag is school gesloten en biedt de BSO voor de hele dag 

 opvang aan). 
 ●  Vrijdag 15 juli 2022 (op deze dag is het gehele kindcentrum gesloten, er is geen BSO). 



 Vakanties en vrije dagen 2021-2022** 
 ●  Meivakantie  23 april t/m 8 mei 2022 
 ●  Hemelvaart + dag na Hemelvaart  26 en 27 mei 2022 
 ●  2e Pinksterdag  6 juni 2022 
 ●  Zomervakantie  16 juli t/m 28 augustus 2022 

 **Tijdens de vakanties en vrije dagen is de opvang geopend van 07.30 tot 18.30 uur. 

 Drinken bij het pauzehapje en de tussenschoolse opvang. 
 In de ochtend rond half elf hebben we een pauzemoment en om 12:00 uur gaan we 
 lunchen. De kinderen krijgen dan water, melk of thee (dit krijgen zij van het 
 kindcentrum). De kinderen nemen het eten van thuis mee. Liever  geen  pakjes drinken, 
 liga’s en dergelijke meegeven, want die gaan weer terug in de tas en dat is dan een 
 teleurstelling voor de kinderen. Bij de lunch verzorgen wij ook nog wat fruit/groente. 

 Vakantierooster 2022-2023 
 Hieronder staat het vastgestelde vakantierooster van school voor het nieuwe schooljaar. De opvang 
 van ons kindcentrum is dan wel open. Het overzicht van de studiedagen waarop wij dicht zijn volgt in 
 de volgende nieuwsbrief. 

 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 


