
  
Nieuwsbrief 17 
Vrij 27 mei – vrij 10 juni 2022 
 

 

 

 

Datum Activiteit 
Do 26 mei  Hemelvaartsdag 
Vrij 27 mei  Vrije dag 
Ma 30 mei t/m 
do 2 juni 

Avond4daagse 

Zo 5 juni 1e Pinksterdag 
Ma 6 juni 2e Pinksterdag 
Do 9 juni Schoolfotograaf 

 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Deze week was natuurlijk een korte 
werkweek. De kinderen van groep 7/8 komen 
vandaag terug van het kamp. Het was 
gisterenavond erg gezellig toen ik aan mocht 
schuiven voor het avondeten! Aan de foto’s te 
zien, hebben ze het erg leuk gehad! 
 
Volgende week staat in het teken van de 
avond4daagse. Veel loopplezier allemaal! 
 
Geniet allemaal van het extra lange weekend! 
 
Namens het team.  
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 
A4daagse: 
Volgende week is het alweer zo ver. De 
avondvierdaagse. Tijdens het wandelen zorgt 
school voor een shirt, eten en drinken. 
Kinderen hoeven zelf geen eten/snoep mee te 
nemen. Een extra flesje water is uiteraard 
geen probleem. Denken jullie eraan dat het 
vervoer naar Sint Jansklooster zelf geregeld 
moet worden?  
 
Corso: 
Volgende week krijgen de kinderen een 
opgaveformulier mee voor het Corso. Dit lijkt 
nog heel ver weg, maar achter de schermen 
zijn we al druk aan het ontwerpen/bouwen. 
Het onderwerp dit jaar is De verstrooide 
professor. Meer info volgt. 

Rooster studiedagen 2022-2023 
Het rooster van de studiedagen in het nieuwe 
schooljaar is als volgt: 
 
-di 27-09-2022 
-do 24-11-2022 
-vrij 25-11-2022 
-vrij 03-02-2023 
-ma 06-03-2023 
-woe 14-06-2023 
 
Tijdens de studiedagen zijn de kinderen vrij 
van school. De studiedagen zijn bewust over 
de hele week verspreid om iedereen zo veel 
mogelijk tegemoet te komen. 
 
Dagen waarop de kinderen eerder vrij zijn: 
-ma 05-12-2022: Sinterklaas. Alle lln. om 
12.00u uit. 
-vrij 23-12-2022: Vrijdag voor kerstvakantie. 
Alle lln. om 12.00u uit. 
-vrij 21-07-2023: Vrijdag voor zomervakantie. 
Alle lln. om 12.00u uit. 
 
Wij zijn volop bezig met de invulling van ons 
jaarrooster. Het kan zijn dat er nog enkele 
dagen bijkomen waarop de kinderen eerder 
vrij zijn. Dat verneemt u dan t.z.t. van ons. In 
ieder geval kunt u al van de genoemde data 
uitgaan. 
 
Jarig: 
Chiara wordt vrij 27 mei 9 jaar. Meyas wordt 
vrij 3 juni 6 jaar.  Allemaal alvast gefeliciteerd 
en een hele fijne dag! 

 
 


