
 

 

 
 

 

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

Tevreden? 
Of je als school goed onderwijs geeft, kun je afmeten aan toetsresultaten en, bijvoorbeeld, het niveau 
waarop kinderen de school verlaten. Maar heel belangrijk is ook of ouders en verzorgers tevreden zijn 
over de school. Dat zie je niet aan de resultaten. Daarom wordt op alle scholen van de Scholengroep 
Holland binnenkort een oudertevredenheidsenquête gehouden. Vanaf 4 april zijn ouders / verzorgers dus 
welkom om hun mening over de school te geven. Hoe? Daar hoort u binnenkort meer over! 
 

Op een rijtje 
De grote lijnen werden vorige week al duidelijk, maar nu is het overzicht van de vakanties en vrije dagen in 
schooljaar 2022/2023 compleet. Op verzoek van de ouders blijft de breekweek en daardoor - u las daar 
vorige week over - blijven er minder ‘losse’ vrije dagen over: 
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 
Scholengroepdag: maandag 3 april 2023 
Pasen:   vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 
Meivakantie:   22 april t/m 7 mei 2023 
Hemelvaartsdag: donderdag 18- en vrijdag 19 mei 2023 
Pinksteren:  maandag 29 mei 2023 
Breekweek:  10 juni t/m 18 juni 2023 
Zomervakantie: 8 juli t/m 20 augustus 2023. 
 

Alle borden? 
Op dinsdag 29 maart doen de kinderen van de groepen 7 mee aan het landelijk 
theoretisch verkeersexamen. Hebben ze alle borden op een rijtje? Weten ze wie er 
vóór gaat en waarom? De kinderen die slagen (en dat doen ze natuurlijk allemaal…) 
doen op 18 mei het praktisch verkeersexamen. 

 

Op tijd beginnen 
We waren heel blij iedereen in de week na de vakantie weer welkom te kunnen heten in de school. De 
‘ouders-mee-naar-binnen-week’ dus. We hebben afgesproken dat die ‘ouders-mee-naar-binnen-week’ een 
week duurt. Daarna nemen we weer buiten afscheid. Behalve als uw kind nieuw is, of jarig, of als er iets 
dringends te melden is, natuurlijk. Zo kunnen we op tijd beginnen met de les en bevorderen we de 
zelfstandigheid van de kinderen.  
Van 19 t/m 22 april - in de week vóór de volgende vakantie dus-  zijn alle ouders weer binnen welkom.  
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Gefeliciteerd!  
In deze week feliciteren we eerst op 25 maart (vandaag dus): Emma (gr.3b); en dan op 26 maart Sophie 
(gr.8a); op 27 maart Lotte (gr1/2e) en Fabian (gr.8a); op 28 maart juf Demi; op 29 maart Soof (gr.1/2d), 
Mira (gr.6a) en Jaylee-ann (gr.1/2d); op 30 maart Elis (gr.1/2e) en Jip (gr.1/2e) en op 31 maart Dotaw  
(gr.7b). 

 

We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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