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Creatief denken
Uiteraard leren wij leerlingen creatief te denken, “out of
the box” te denken en oplossingen te bedenken die niet
direct voor de hand liggen.
Deze leerling heeft wel een erg creatieve oplossing
bedacht voor het stallen van haar fiets.
(de fiets is nog niet geclaimd voor de eigenaar.)

Vakanties en studiedagen schooljaar 22-23
Studiedag 1:
woensdag 21 september
Studiedag 2:
vrijdag 7 oktober (Opspoor studiedag)
Studiedag 3:
Maandag 6 maart
Studiedag 4:
Dinsdag 4 juli.
Vakanties + vrije dagen:
Herfstvakantie:
Zaterdag 15 oktober t/m zondag 23 oktober
Kerstvakantie:
Vrijdag 23 december t/m zondag 8 januari (vrijdag is een vrije dag)
Voorjaarsvakantie: Vrijdag 24 februari t/m maandag 6 maart (vrijdag is een vrije dag + 6 maart is een
studiedag)
Goede vrijdag:
vrijdag 7 april
Pasen:
maandag 10 april
Meivakantie:
Zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei
Hemelvaart:
donderdag 18 mei + vrijdag 19 mei
Pinksteren:
Maandag 29 mei + dinsdag 30 mei
Zomervakantie:
Zaterdag 22 juli t/m zondag 3 september
Sinterklaas:
Laatste schooldag:

Maandag 5 december. School uit om 12.00 uur.
Vrijdag 21 juli. School uit om 12.00 uur.

Op woensdag 21 december is er om 17.00 uur de Kerstmaaltijd.
U kunt de schoolvakanties ook vinden op de website van de overheid. Wij zijn regio Noord.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/overzicht-schoolvakanties-perschooljaar/overzicht-schoolvakanties-2022-2023

Wie gaat welke klas doen volgend jaar
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Edith Sens komt voor 2 dagen in groep 5/6 en 6 is een nieuwe leerkracht. Zij zal zich in het volgende
ouderbulletin voorstellen en voor de vakantie ook aan de kinderen.
Er komt een combinatiegroep 3/4. Ouders van de leerlingen uit de groepen 3, 3/4 en 4 zijn apart op de hoogte
gesteld van de indeling van de groepen.
In groep 7 komt naast Milou een Lio-stagiaire te staan. Dat is een leraar in Opleiding die na dit schooljaar
zelfstandig een groep gaat doen.
Annemieke en Betty krijgen meer tijd om zich bezig te houden met hun specialisatie rekenen en taal.
Karin : Intern Begeleider
Demi : Onderwijsassistent
Sigrid: conciërge
Mohammad: bewegingsonderwijs.
Peter: Schoolleider
Schooltijden.
Na de meivakantie hebben we een continurooster ingevoerd. Het is een tijdelijk continurooster is, zolang we
in de tijdelijke huisvesting zitten.
We hebben ook gezegd dat we tot de zomervakantie zouden kijken of het rooster voldoet.
Sommige ouders hebben gereageerd op het continurooster (schriftelijk en mondeling) zowel naar de directie
als naar de MR.
Alle berichten en opmerkingen hebben we besproken in het team en in de MR en we zijn tot de conclusie
gekomen dat we tijden iets gaan aanpassen.
Veel ouders vonden de woensdag te lang zonder echte pauze en er waren kinderen die op die dag in de
problemen kwamen met naschoolse activiteiten. Ook werd er aangegeven dat de middagpauzes op de andere
dagen te kort waren. Er was te weinig rust voor de kinderen om goed te kunnen eten en naar buiten te gaan.
Blijft staan dat wij een continurooster belangrijk vinden om de verkeersstromen te beperken.
Na overleg met de MR en het team zijn we tot de volgende schooltijden gekomen:
Vanaf maandag 29 augustus gaan we de volgende schooltijden hanteren:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er tot 14.30 uur school. De middagpauze
kan daardoor iets langer worden zodat kinderen rustiger kunnen eten en voldoende
tijd hebben om naar buiten te gaan.
De woensdag is tot 12 uur. Kinderen kunnen thuis lunchen en gewoon op tijd naar de
sportclub.

Ik hoop dat we nu een passend rooster hebben waar de meesten zich in kunnen vinden.

Brugpieperdag

Vandaag was er onze jaarlijkse “Brugpieperdag” voor de leerlingen van groep 8. Nog krap 2 weken en zij gaan
de Havenrakkers verlaten.
Op de foto ziet u hoe zij met een rugzak van minimaal 2 kilo inhoud het plein verlaten en op weg gaan naar de
verschillende brugpieperoefeningen .
Na de vakantie gaan ze naar de middelbare school en zijn dan Brugpiepers. ( de jongsten van de middelbare
school) Wij laten ze natuurlijk niet onervaren naar de middelbare school gaan en ook hier hebben we dus een
programma voor. Vandaag hebben ze diverse onderdelen geoefend zodat ze niet geheel onbeslagen ten ijs
komen. Zo moesten ze banden plakken, puistjes uitknijpen, boeken kaften, hangjongere zijn, door weer en
wind fietsen, plannen en organiseren en een bijbaantje nemen.
Eind goed al goed: Iedereen is geslaagd!
Wij sturen ze vol vertrouwen naar de middelbare school.
Alle ouders die hierbij geholpen hebben: Bedankt!!
We wensen nu onze aankomende Brugpiepers al veel succes op de middelbare school, maar eerst……de
Eindmusical nog op dinsdag 12 juli.
Uilen (groep 4/5, 5 en 6 )
Vandaag kregen de kinderen uit de groepen 4/5, 5 en 6 les over uilen.
Tijdens de les kregen de kinderen uitleg over wat uilen eten, waar ze
leven, wanneer ze actief zijn enz. Zeer indrukwekkend om deze vogels
te zien en te horen hoe ze leven. Het was een hele mooie les ook
weer in het kader van ons programma “Kijk waar je leeft”.
Wil je de uilen en andere roofvogels leren kennen, kijk dan op :
www.kasteelradboud.nl
of
www.ruinevanbrederode.nl

Belangrijke data
Vrijdag 8 juli: Vossenjacht
Dinsdag 12 juli: Musical groep 8
Vrijdag 15 juli: 11.45 uur. Aftellen op het plein en begin van de zomervakantie.
Maandag 29 augustus: eerste schooldag.
Fijn weekend.

Peter Bakker

