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over diverse activiteiten die de
Hieronder het vakantieschema voor
komende weken plaatsvinden.
het nieuwe schooljaar, alvast voor
Houdt u ook de website en onze
in uw agenda;
Facebook pagina in de gaten voor
nieuwtjes en foto’s van activiteiten.
Herfstvakantie: maandag 24
oktober 2022 t/m vrijdag 28
oktober 2022
Brengen en halen
Om op tijd te kunnen starten met de
Kerstvakantie: vrijdag 23 december
lessen, werken we op de Noord met een
2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
inlooptijd. Voor alle groepen gaat de
deur 10 minuten voor schooltijd open
Voorjaarsvakantie: vrijdag 24
(8.20 uur), zodat we om 8.30 uur met de
februari 2023 t/m vrijdag 3 maart
lessen kunnen beginnen.
2023
Paasvakantie: (Goede Vrijdag en
Paasmaandag) 7 – 10 april 2023
Meivakantie: maandag 24 april
2023 t/m vrijdag 5 mei 2023

Belangrijke data:
☺ Maandag 23 mei ‘A-teamoverleg’
☺ Dinsdag 24 mei ‘Uitje voor de
kleuters avonturenboerderij
Molenwaard’
☺ Woensdag 25 mei ‘Studiedag’ voor
het team, leerlingen zijn vrij
☺ Donderdag 26 mei en vrijdag 27
mei ‘Hemelvaart’, leerlingen zijn vrij
☺ Maandag 30 mei t/m vrijdag 3 juni
‘Werkweek groep 8’
☺ Maandag 6 juni ‘2e Pinksterdag’,
leerlingen zijn vrij
☺ Dinsdag 7 juni ‘Schoolreis voor de
groepen t/m 6’

Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023

☺ Woensdag 8 juni, donderdag 9 juni
en vrijdag 10 juni ‘Driedaagse groep 7’

Pinksteren: 29 mei 2023

☺ Maandag 13 juni ‘MR/A-team’

Zomervakantie: vrijdag 7 juli 2023
t/m vrijdag 18 augustus 2023
Studiedagen 2022/2023: volgen
nader.

☺ Maandag 13 juni t/m donderdag
16 juni ‘Avond4daagse’
☺ Vrijdag 17 juni ‘Sportdag groep 6’
☺ Vrijdag 17 juni ontvangt u de
volgende nieuwsbrief

Sportdag groep 3A, 3B en 4
De sportdag van de groepen 3A, 3B en
4 was een groot succes!
De kinderen hebben kennis gemaakt
met verschillende sporten: boksen,
dansen, atletiek, korfbal, volleybal,
voetbal, hockey en honkbal. Het was
een gezellige, zonnige en vooral
sportieve dag. Goed gedaan jongens en
meisjes!

Techniekdag
Vrijdag 13 mei jl. zijn we in alle groepen
samen technisch bezig geweest!
Er werden verschillende constructies
gemaakt, Zoals een flipperkast, torens
van spaghetti en marshmallows of
papier, een ballonauto zo maken dat die
zo ver mogelijk komt en figuurzagen
kwamen allemaal aan bod. Wat een
actieve middag!

Sportdag groep 5
Afgelopen woensdag heeft groep 5
meegedaan aan het schoolkorfbaltoernooi. Hiervoor mochten wij
onze nieuwe schoolshirts aan!
We hebben allemaal ons best
gedaan en heerlijk gesport.
Goed gedaan allemaal!

Speelfabriek
Afgelopen donderdag zijn de
groepen 3 naar de Speelfabriek in
Rotterdam geweest. Wat was hier
een hoop te doen, te zien en te
ontdekken! Parachutes maken,
zeepjes maken, metselen, vliegtuigjes vouwen, spelen met de
zandtafel, maak je eigen auto en
laat hem van de racebaan rijden,
stroomkringen maken, bouw een
goede dam, ontdek de typemachine, spetteren met verf en
maak je eigen film.

Wat hebben de juffen genoten van de
pretoogjes van de kinderen bij het zien
hoe zij bezig waren met deze
activiteiten.
Wij willen het A-team en de hulpouders
bedanken voor dit extra leuke uitje!

Bezoek Archeon
Namens het A-team hebben alle
kinderen van de groepen 5 t/m 8 een
bezoek gebracht aan het Archeon.
Zij hebben echt de geschiedenis
ervaren. Er werd geschoten met een pijl
en boog, zij mochten vechten met een
zwaard, ze hebben zelf een kaars
gemaakt en nog veel meer activiteiten
beleefd. De dag werd afgesloten in de
Arena, waar we echte gladiatoren
hebben gezien. Alle hulpouders en het
A-team bedankt hiervoor, wij en de
kinderen hebben ervan genoten!

