
 

 

Studiedagen dit 
schooljaar 
Dit schooljaar zijn er nog drie 
studiedagen. Te weten, 
maandag 16 en dinsdag 17 mei 
en vrijdag 1 juli. De kinderen zijn 
deze dagen vrij. Wel kan er 
gebruik worden gemaakt van de 
opvang bij Puck & Co. Uiteraard 
moet u dit wel van te voren 
bespreken.  
 

 

Tevredenheids 
Onderzoeken 

Zoals al eerder aangegeven in 
de nieuwsbrief is na de 
meivakantie het 
oudertevredenheidsonderzoek 
uitgezet. U heeft afgelopen 
dinsdag allemaal een mail 
ontvangen met daarin een link 
en de vraag het onderzoek in te 
vullen. Het kan zijn dat deze 
mail in uw spam terecht 
gekomen is. Alle mailadressen 
die bij ons bekend zijn hebben 
de link naar de vragenlijst 
ontvangen. We hopen dat u dit 
onderzoek allemaal wilt 
invullen. Het geeft ons als 
school input waar we de 
aankomende jaren mee aan de 
slag kunnen. Voor vragen over 
het onderzoek kunt u contact 
opnemen met de directie. De 
vragenlijst is ook prima in te 
vullen via de mobiele telefoon. 
Bij de nodige vragen wordt een 
4-puntsschaal gebruikt. 
Hieronder de betekenis van 
deze 4-puntsschaal: 

o 1–   “volledig mee  
        oneens” 

o 2-    “oneens” 
o 3+   “eens” 
o 4++ “volledig mee eens” 

 

Mooi weer 

De lente is weer begonnen. De 
dagen worden langer en de zon 
gaat steeds meer schijnen en 
geeft meer warmte af. Heerlijk 
omdat de zon zorgt voor 
vitamine D. Maar teveel zonlicht 
is niet goed. Kinderen zijn extra 
gevoelig voor de zon. Daarom is 
het belangrijk om hen goed in te 
smeren met zonnebrand. 
Voor ons als school is het 
praktisch gezien onhaalbaar om 
alle kinderen in te smeren, 
vandaar dat we u willen vragen 
dit ’s morgens thuis zelf te doen.  

We zullen, op de dagen dat de 
zonkracht hoog is, rekening 
houden met het buitenspelen. 
Aangezien er veel verschillende 
soorten zonnebrand zijn is het 
verstandig dat elk kind een 
flesje zonnebrand in haar/zijn 
tas heeft. Uiteraard staat er op 
school ook een grote fles en 
zullen wij de kinderen de ruimte 
geven zichzelf in te smeren 
voordat ze naar buiten gaan.  
 

Maandoverzicht: 

 
Vrijdag 13 mei 
    Nieuwsbrief  
Maandag 16 en dinsdag 17 
mei 
    Studietweedaagse,  
    kinderen zijn vrij 
Dinsdag 24 mei 
    OV vergadering 
Dinsdag 24 mei 
    MR vergadering 
Donderdag 26 en vrijdag 
27 mei 
    Hemelvaart, kinderen  
    zijn vrij 
Vrijdag 3 juni 
    Nieuwsbrief 
Maandag 6 juni 
    2e Pinksterdag 
Dinsdag 7 t/m vrijdag 10 
juni 
    A4daagse 
 

    

Nieuwsbrief 15 
              13 mei 2022 
 



 

Vakantierooster 
2022-2023 
In het schema vindt u de 
vakanties van aankomend 
schooljaar. De data voor de 
studiedagen van aankomend 
schooljaar volgen t.z.t. Aan het 
begin van het nieuwe schooljaar 
kunt u deze data ook allemaal 
terugvinden in de jaarkalender 
en op Social Schools. 
 

Herfstvakantie 
ma 24 okt – vr 28 okt 2022 

Kerstvakantie 
ma 26 dec 2022 – vr 6 jan 2023 

Voorjaarsvakantie 
ma 20 – vr 24 febr 2022  

Pasen 
vr 7 apr en ma 10 apr 2023 

Meivakantie 
ma 24 apr – vr 5 mei 2023 

Hemelvaart 
do 22 en vr 23 april 2023 

Pinksteren 
ma 29 juni 2023 

Zomervakantie 
ma 17 juli – vr 25 aug 2023 

 
 

Groepsindeling 
schooljaar  
2022-2023 
Het schooljaar gaat de laatste 
fase in. Dat betekent dat we 
weer gaan nadenken over de 
groepsindeling en de formatie. 
De groepsindeling is inmiddels 

vastgesteld en besproken in de 
MR.  
Wie welke groep gaat doen 
krijgt u pas op een later tijdstip 
te horen. Wat we u al wel 
kunnen melden is dat alle 
groepen vanaf groep 2 
doorschuiven naar de volgende 
groep. Dit houdt concreet in dat 
we volgend schooljaar, vanwege 
het aantal kinderen in groep 3, 
met twee groepen 3 gaan 
werken. Ook starten we met 
drie kleine kleutergroepen. 
 

Groepen verdeling 2021/2022 

Groep 1/2  A 

Groep 1/2  B 

Groep 1/2  C 

Groep 3 A 

Groep 3 B 

Groep 4  

Groep 5 A 

Groep 5 B 

Groep 6 

Groep 6/7 

Groep 7 

Groep 8 

 

 

Spelen op het 
schoolplein na 
schooltijd  

Er wordt na schooltijd, in de 
avonden, weekenden en 
vakanties veel gespeeld op het 
schoolplein. Helaas krijgen we 

veel klachten van de buren 
achter de school. Zij 
ondervinden overlast van het 
feit dat kinderen er met ballen 
spelen en veel lawaai maken. 
Het schoolplein is geen 
openbaar terrein en als de 
hekken dicht zijn (’s avonds, in 
de weekenden en in de 
vakantieperiodes) mag er niet 
op het schoolplein worden 
gespeeld. Vlak bij school op het 
Eilandplein ligt een mooie 
speeltuin die openbaar is en 
waar continu gespeeld mag 
worden. We willen u, om 
verdere overlast met de buren 
te voorkomen, vragen om als de 
hekken dicht zijn niet op het 
schoolplein te komen spelen. 
We hadden het graag anders 
gezien, maar wij willen ook goed 
contact met onze buren blijven 
houden.  
 

Techniekdag  
Rijn IJssel  

Op zaterdag 21 mei vindt de 
techniekdag Arnhem plaats bij 
Rijn IJssel college. In de bijlage 
een flyer met informatie.  
 


