
 

 

 
 

 

  
Beste ouders / verzorgers, in deze ‘Week’ vragen we uw aandacht voor 

Volgend jaar vrij 
Er kan weer steeds makkelijker gereisd worden, het wordt mooier weer en dan rijst vanzelf de vraag: 
wanneer vallen de vakanties volgend jaar eigenlijk? 
Het volledige overzicht van vakantie en vrije dagen volgt nog, maar we houden ons ook volgend 
schooljaar aan de vakanties van de regio midden: 
Herfstvakantie: 22 oktober t/m 30 oktober 2022 
Kerstvakantie:  24 december 2022 t/m 8 januari 2023 
Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 5 maart 2023 
Meivakantie:   22 april t/m 7 mei 2023 
Zomervakantie: 8 juli t/m 20 augustus 2023. 
 

Niet te veel? Niet te weinig? 
Nu we werken volgens het continurooster, krijgen we soms de vraag: werken we wel genoeg? 
Laten we voorop stellen dat er hard gewerkt wordt, door team en kinderen. Maar hoe zit het met de uren? 
Allereerst maar even de cijfers. Per schooljaar moeten we minimaal 940 uur les geven. 
Voor het ingaan van het continurooster was er per week sprake van 25,5 uur effectieve lestijd.  
Daarmee maakten we de 940 uur met gemak vol en was er ruimte voor een aantal studiedagen en 
zogenaamde margedagen.  
Nu we werken met het continurooster zijn de kinderen 26 uur per week op school. Daarvan gaat 4 keer 
een kwartier op aan lunchen, waardoor er 25 uur effectieve lestijd overblijft. Daarmee halen we ook de 
940 uur per jaar, maar er is minder ruimte voor studiedagen en margedagen.  
Directie en Medezeggenschapsraad kijken op dit moment naar de extra in te plannen vrije dagen voor de 
kinderen. Met de wens van ouders om de ‘breekweek’ in juni ook volgend jaar te handhaven, zal rekening 
worden gehouden. Binnenkort dus het volledige overzicht.  
 

Gezellig! 
Woensdag 16 maart was het ‘Meesters- en juffendag’ op de PWA. Het team bedankt 
iedereen die eraan heeft meegewerkt om deze dag zo gezellig te maken als hij was!  
 

Gefeliciteerd!  
In deze week feliciteren we op 22 maart Joëlle (gr.3a) en op 24 maart Yentl (gr.7a) 

We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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