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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Het is alweer bijna voorjaarsvakantie. Voor de voorjaarsvakantie ontvangt u het rapport van uw kind en 

vinden de rapport- en adviesgesprekken plaats. Hiermee ronden we het eerste half jaar onderwijs van dit 

schooljaar af. In deze Nieuwsbrief ontvangt u informatie over deze gesprekken, het overzicht van de 

vakanties 2022-2023 en ander schoolnieuws.  

Maandag 21 februari studiedag 
Maandag 21 februari is een studiedag. Deze dag zijn alle kinderen vrij. De Voorschool is deze ochtend wel 

gewoon open. Wilt u aan juf Mariët doorgeven of u daar wel/geen gebruik van maakt? 

Rapport- en adviesgesprekken groep 1 t/m 8 
Voor de voorjaarsvakantie vinden oudercontacten nog zoveel mogelijk digitaal plaats. Voor de 

rapportgesprekken kunt u inschrijven via Parro. Het was de eerste keer dat we op deze manier werken, dus 

het werkte nog niet helemaal foutloos. Mogelijk heeft u daarvan (n)iets gemerkt.        

- U heeft via Parro een uitnodiging ontvangen om u in te schrijven voor de gesprekken. U kunt hierbij 

uw voorkeurstijd aangeven. 

- U kunt inschrijven tot uiterlijk dinsdag 22 februari. 

- De gesprekken zijn digitaal en vinden plaats op woensdag 23 februari.  

- De kinderen ontvangen de rapporten op dinsdag 22 februari, zodat u deze voorafgaand aan het 

rapport kunt inkijken.  

- U ontvangt begin volgende week van de leerkracht nog een email met een link/uitnodiging voor het 

digitale gesprek via Teams.  

- Controleer vooraf even of de link werkt. 

Vervolg oudercontacten 

Tot de voorjaarsvakantie gelden binnen de school de 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje 

voor volwassenen. Na de voorjaarsvakantie is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Wel houden 

we de 1,5 meter maatregel waar mogelijk en blijft 2-wekelijks testen voor groep 5 t/m 8 en leerkrachten als 

dringend advies.  

Na de voorjaarsvakantie willen we, waar mogelijk, weer toewerken naar fysiek oudercontact. Op woensdag 

9 maart houden we Biddag. Bij mooi weer willen we ouders/anderen de mogelijkheid bieden om na de 

dienst een bakje koffie/thee op het schoolplein te drinken. Verder zullen de oudergesprekken na de 

voorjaarsvakantie bij voorkeur zoveel mogelijk fysiek plaatsvinden. We hopen dat er voldoende ruimte is 

om terug te keren naar het ‘oude’ normaal.  

Biddag 
Woensdag 9 maart vieren we biddag. Een moment waarin we bewust stil staan bij Gods trouw en hoe wij 

Hem kunnen dienen. Het thema is ‘Blijven bidden’, vanuit Daniël 6:1-29. Ds. Van Wijk zal deze dienst leiden. 

De dienst begint om 10.00 uur in de kerk bij de school en u bent ook welkom! U kunt zelf uw plaatsje 

opzoeken in de kerk. Na afloop is er op het schoolplein de gelegenheid voor ontmoeting en een kopje koffie 

of thee. We zien uit naar uw komst! 

Inspectiebezoek GGD op de Voorschool 
De Voorschool ontvangt jaarlijks inspectiebezoek en wordt hierbij beoordeeld op de onderwerpen  

pedagogisch klimaat; personeel en groepen en veiligheid en gezondheid. De Voorschool voldoet op alle 

onderdelen aan de gestelde kwaliteitseisen. Een bevestiging van goed werk! 
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Vakantierooster 2022-2023 
Onlangs is het vakantierooster 2022-2023 vastgesteld. Hier worden op later moment nog enkele vrije 

dagen/studiedagen aan toegevoegd. 

Herfstvakantie Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober 

Kerstvakantie Maandag 26 december t/m maandag 6 januari 

Voorjaarsvakantie Maandag 20 t/m vrijdag 24 februari 

Goede Vrijdag en Pasen Vrijdag 7 en maandag 10 april 

Meivakantie Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 

Hemelvaartsdag en vrijdag Donderdag 18 en vrijdag 19 mei 

Tweede Pinksterdag Maandag 29 mei 

Zomervakantie Maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 

 

Bijdrage Bommelerwaard Beweegt 
U ontvangt een flyer bij de Nieuwsbrief over Spel & Zo.  

Volgende Nieuwsbrief 
Wij streven ernaar iedere 2 weken een Nieuwsbrief te versturen. Indien nodig verschijnt de Nieuwsbrief 

vaker. Wij versturen de Nieuwsbrief op donderdag.  

Heeft u vragen en/of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven.  
 
Een hartelijke groet,   
 
namens het team  
Bas van Ballegooijen  
 

 
 
 
 
 
 

Belangrijke data:  

Maandag 21 februari Studiedag rapporten – alle leerlingen vrij 

Woensdag 23 februari Rapportgesprekken groep 1 t/m 8 en adviesgesprekken 
groep 8 - DIGITAAL 

Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 
maart 

Voorjaarsvakantie 

Woensdag 9 maart Biddag 

Donderdag 10 maart Techniekles groep 5 

Dinsdag 15 maart Spreekuur GGD 
14.00 uur: voorleesfeestje groep 1 

Woensdag 16 maart Studiemiddag team – leerlingen ochtend gewoon school 

Vrijdag 18 maart Pannenkoekendag opa’s en oma’s – drive through 

Woensdag 23 maart 13.30-14.15 uur: voorleesfeestje groep 1 t/m 4, voor 
iedereen die wil 

Donderdag 24 maart Leerlingenraad 
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