
 

 

Nieuwsbrief 8         april 2022 

 

Algemeen 
Wat een weken hebben wij achter de rug. Heel veel collega’s waren positief of gewoon ziek. Helaas 
hebben we niet altijd vervanging kunnen regelen, maar weet dat wij altijd ons uiterste best doen om 
het zo goed mogelijk op te lossen.  
Vandaag hebben we Pasen gevierd en naar wat ik zag was het overal erg gezellig. Ik wil hierbij de 
ouderraad en de paascommissie bedanken voor hun inzet. 
 
Eindtoets groep 8 
Op 20 en 21 april hebben de groepen 8 de eindtoets. Deze toets is voor ons als school belangrijk om 
te kijken of het onderwijs wat wij geven nog steeds goed genoeg is. Daarnaast is het voor de 
kinderen belangrijk om aan hun nieuwe school te laten zien wat zij kunnen. Scoort een kind hoger 
dan het eerder gegeven advies, dan kunnen wij, in overleg met ouders, het advies heroverwegen. 
Wordt de toets minder gescoord dan het advies wat wij hebben gegeven, dan is dit vervelend voor 
het kind zelf, maar het heeft geen consequenties.  
Hoe moet je je voorbereiden op de eindtoets? Gewoon op tijd naar bed gaan en je best doen, meer is 
niet nodig. 
 
Schoolplein 
In de komende weken worden er graszoden geplaatst om het plein wat groener te krijgen. Dit 
gebeurt gefaseerd, zodat er steeds stukken zijn waarop de kinderen tijdelijk niet kunnen spelen en 
een gedeelte wel open is. 
Op 21 juni is de officiële opening van het plein. Samen met de Vlinder zullen wij hier iets feestelijks 
van maken. U hoort nog van mij wat de precieze invulling van deze feestdag zal zijn. 
Hoogstwaarschijnlijk wordt op deze dag ook meester-/ juffendag gevierd. Dit in tegenstelling tot de 
eerdergenoemde datum van 25 mei. 
 
Schoolvakanties 2022-2023 
22-10 t/m 30-10  herfstvakantie 
25-12 t/m 8-01   kerstvakantie 
25-02 t/m 5-03   voorjaarsvakantie 
22-04 t/m 7-05  meivakantie 
08-07 t/m 20-08 zomervakantie 
 
Studiedagen/ vrije middagen (nog niet definitief) 
Maandag 22-08 en dinsdag 23-08 
05-12 tot 12:00 
24-12 tot 12:00 
Maandag 09-01 
Donderdag 06-04 
Dinsdag 30-05 en woensdag 31-05 
 
Belangrijke data 

Week van 28 maart   Rapportweek groep 3 t/m 7 
15 t/m 18 april    Paasweekend 
20 en 21 april    Eindtoets groep 8 
22 april     Sportdag/ Koningsspelen 
23 april t/m 8 mei   Meivakantie 


