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Datum Activiteit 
Ma 16 mei Opnames promofilm 
Woe 18 mei  Voetbaltoernooi  
Ma 23 mei t/m 
woe 24 mei 

Kamp groep 7/8 

Di 24 mei  Bag2school 
Do 26 mei  Hemelvaartsdag 
Vrij 27 mei  Vrije dag 

 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Heeft u een fijne vakantie gehad ? Ons team 
wel! We zijn allemaal goed uitgerust 
teruggekomen van onze vakantie. 
 
U heeft inmiddels meerdere keren gelezen 
over de promofilm die we ma 16 mei a.s. gaan 
opnemen. Zodra de film klaar is, krijgt u van 
ons een uitnodiging om deze op school te 
komen bekijken. Tevens zullen wij u dan in de 
praktijk laten zien hoe ons daltonderwijs eruit 
ziet. Nadere info volgt binnenkort. 
 
Namens het team.  
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 
Vakantierooster 2022-2023 
-herfstvakantie:  za 15-10-2022 t/m  

zo 23-10-2022 
-kerstvakantie:   za 24-12-2022 t/m  
    zo 08-01-2023 
-voorjaarsvakantie: za 25-02-2022 t/m  
    zo 05-03-2023 
-Goede Vrijdag:  vrij 07-04-2023 
-Tweede Paasdag:  ma 10-04-2023 
-Meivakantie:   za 22-04-2023 t/m  

zo 07-05-2023 
-Hemelvaartsdag:  do 18-05-2023  
-Vrije dag na  
Hemelvaartsdag:  vrij 19-05-2023 
-Tweede Pinksterdag:  ma 29-05-2023 
-Zomervakantie:  za 22-07-2023 t/m 

zo 03-09-2023 

Het rooster van de studiedagen en andere 
bijzondere momenten in het nieuwe 
schooljaar volgt binnenkort. 
 
Uitslag eindtoets (IEP): 
We verwachten de uitslag van de IEP op di 17 
mei. We kunnen niet zeggen of de uitslag ’s 
morgens of ’s middags binnen zal komen. Met 
alle ouders zal de uitslag van de IEP worden 
besproken. De gesprekken vinden plaats op di 
17 mei – woe 18 mei – do 19 mei. U kunt zich 
hiervoor intekenen via Social S. 
 
Reminder: ouderbijdrage 
Hoewel we ons realiseren dat de vrijwillige 
ouderbijdrage ook daadwerkelijk vrijwillig is, 
blijven we een beroep doen op degenen die 
nog niet betaald hebben. De ouderbijdrage is 
hard nodig. We sluiten geen kinderen uit van 
deelname aan activiteiten, maar het is wel een 
feit dat de activiteiten betaald moeten 
worden. Ook wij hebben te maken met 
gestegen kosten, zoals 
dat in heel Nederland 
het geval is. U mag ook 
contant betalen bij 
meester Leendert als 
dat beter uitkomt.  
 
Bag2School 
Op woensdag 25 mei wordt er weer kleding 
opgehaald door Bag2School. Bag2School is 
een internationaal bedrijf dat er voor zorgt dat 
tweedehandskleding op plekken komt, waar 
veel vraag is naar deze kleding. De kleding 
gaat bijvoorbeeld naar West- en Oost-Europa, 
Azië en Afrika.  
 
Op dinsdag 24 mei is de school van 19.00 - 

20.00u geopend om de 
zakken met kleding te 
brengen. Dit mag natuurlijk 
deze week ook onder 
schooltijd. Wij hopen weer 
op een mooie inzameling! 
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Schoolreis groep 1/2/3: 
De schoolreis van groep 1/2/3 vindt plaats op 
di 29 juni i.p.v. di 07 juni zoals aangegeven in 
de jaarkalender. Dit is i.v.m. de 
beschikbaarheid van de locatie. De 
bestemming voor groep 
1/2/3 is: 
 
De kinderboerderij 
Cantecleer in Kampen. 
 
Meer informatie volgt 
binnenkort via Social S. 
 
Schoolreis groep 4/5/6: 
Hierover binnenkort meer informatie. 
 
Jarig: 
Fatma wordt za 21 mei 8 jaar. Chiara wordt 
vrij 27 mei 9 jaar. Allemaal alvast gefeliciteerd 
en een hele fijne dag! 
 

 
 


