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Maandbrief
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De laatste weken van dit schooljaar zijn aangebroken. Over twee weken sluit de
school voor 6 weken haar deuren. Deze laatste periode staat in het teken van
afronding en voorbereiding. Voor dit schooljaar staan nog enkele zaken op de rol,
te denken valt aan de rapporten, het afscheid van groep 8 en natuurlijk de
bedankviering voor alle ouders/verzorgers die ons het afgelopen schooljaar
hebben geholpen. Wij realiseren ons dat wij zonder deze hulp, hoe klein of hoe
groot dan ook, niet de school kunnen zijn die wij willen zijn.
In het bijzonder willen we de leerlingen van groep 8 veel plezier wensen deze
laatste weken bij ons op school. De kinderen kunnen terugzien op een geweldig
kamp en binnenkort staat de musical op de agenda en dat belooft een spetterend
optreden te worden.
In deze maandbrief leest u de mededelingen voor de laatste schoolweken maar
ook al weer enkele mededelingen voor het nieuwe schooljaar:
-

Welkom aan
Ouderbedankviering
Doordraaimiddag
Gevonden voorwerpen
Rapport
Afscheid groep 8 / vertrekkende leerkrachten
Laatste schooldag
Vakantierooster + studiedagen schooljaar 2022-2023
Schoolfruitprogramma 2022-2023

Wij willen u bedanken voor uw hulp en vertrouwen in onze school en hopen
dat wij ook in het komende schooljaar op u mogen rekenen. Wij wensen
iedereen alvast een hele fijne zomervakantie

Met vriendelijke groet,
Team C. van Leeuwenschool

.
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Welkom aan …
In en rond de zomervakantie wordt een aantal kinderen 4 jaar die vlak voor of na de
zomervakantie gaan starten in groep 1. Destiny, Quinn, Mees, Ties en Maria alvast
harte gefeliciteerd. Gijs, Saar, Caithlynn, Zafer en Lisa komen na de zomervakantie
ook gezellig bij ons op school.

van

Wij wensen jullie allemaal alvast een hele fijne en leerzame tijd toe bij ons op school.

Ouders/verzorgers bedankt
Op onze school werken wij veel en graag samen met de ouders/verzorgers van onze leerlingen. In de eerste plaats
natuurlijk vanuit uw rol als ouder bij de zorg rondom de kinderen, maar ook als hulpouder, in de oudercommissie,
in de medezeggenschapsraad etc. Jaarlijks kunnen wij op veel hulp van u als ouder/verzorger rekenen. Hier zijn wij
natuurlijk ontzettend blij mee. Ook dit jaar willen we alle ouders bedanken voor de taken die zij voor de school
hebben gedaan en bedanken voor de prettige samenwerking tijdens het afgelopen schooljaar.
Wij nodigen u graag uit voor onze traditionele ouderbedankviering, die zal worden gehouden op vrijdag 1 juli van
12.30 – 13.45 uur. Wanneer u aanwezig zult zijn, verzoeken wij u zich op te geven via de kalender in Parro. Op die
manier weten wij hoeveel ouders/verzorgers wij mogen verwachten.

Doordraaimiddag (kennismaking nieuwe groep)
Op dinsdagmiddag 5 juli is onze jaarlijkse ‘doordraaimiddag’ gepland. De leerlingen van de groepen 1 t/m 7 gaan
deze middag kennismaken met hun (nieuwe) groep en leerkracht(en).
De leerlingen van groep 8 zijn deze dag vrij. De leerlingen van groep 1 t/m 7 hebben gewoon les tot 14.00 uur.

Gevonden voorwerpen
Zo aan het einde van het schooljaar zit de bak met gevonden voorwerpen weer behoorlijk vol. In de week van 27
juni t/m 1 juli zullen we de gevonden voorwerpen in de centrale hal leggen. Neem even een kijkje. De restanten
schenken wij daarna aan een goed doel.
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Rapport
Woensdag 29 juni i ontvangen de leerlingen van de groepen 1 t /m 7 het laatste rapport van dit schooljaar. Het zou
fijn zijn wanneer de rapportmappen voor de zomervakantie weer op school zijn ingeleverd.

Afscheid groep 8
Maandag 4 juli staat de afscheidsavond van groep 8 op de agenda. De komende weken zijn de kinderen volop bezig
met het oefenen van de musical, het maken van de decors etc. Hoe de uitvoering eruit zal zien, is inmiddels
gecommuniceerd naar de ouders van groep 8.
Wij wensen de kinderen van groep 8 veel plezier en succes toe bij alle activiteiten die nog op het programma staan
en natuurlijk bij het opvoeren van de musical! De kinderen van groep 8 zijn van dinsdag 5 juli t/m donderdag 7 juli
al vrij en komen dan op vrijdag 8 juli voor de allerlaatste keer naar school voor de slotviering en het uitzwaaien
door alle kinderen en leerkrachten. Wij wensen de kinderen van groep 8 alvast heel veel succes toe op de
middelbare school en hopen ze graag nog eens terug te zien om te horen hoe het me ze gaat.

Afscheid vertrekkende collega’s
Zoals u in de formatiebrief heeft kunnen lezen die u deze week van ons heeft ontvangen, nemen wij aan het einde
van dit schooljaar afscheid van juf Kim Zandkuijl, juf Kim Heidenrijk, juf Sanne van der Sluis en juf Daniëlle Wieman.
Natuurlijk zult u als ouder(s)/verzorger(s) ook de gelegenheid worden geboden om de
collega’s die vertrekken de hand te schudden.
Wij bedanken Kim Zandkuijl, Kim Heidenrijk, Sanne van der Sluis en Daniëlle Wieman voor hun positieve bijdrage,
inzet en betrokkenheid bij onze school en natuurlijk wensen wij ze alle succes toe voor de toekomst. Vrijdag 8 juli
om 12.00 uur lopen zij met de kinderen mee naar buiten waar ouders/verzorgers de gelegenheid hebben om de
vertrekkende collega’s nog even de hand te schudden.

Laatste schooldag
Vrijdag 8 juli is de laatste schooldag en die dag zwaaien we groep 8 uit. Na het uitzwaaien zit de basisschooltijd van
de leerlingen van groep 8 er echt op!

Om 12.00 uur start voor alle leerlingen de zomervakantie. Deze duurt tot en met 21 augustus. Maandag 22
augustus zien wij iedereen graag uitgerust terug op school. Alvast een fijne zomervakantie!!
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Vakantierooster schooljaar 2022-2023
Hieronder treft u voor alle volledigheid nogmaals het vastgestelde vakantierooster aan voor het nieuwe
schooljaar.
Start schooljaar 22 augustus 2022
Vakantie

Datum

Start schooljaar

22 augustus 2022

Herfstvakantie

24 oktober t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie

27 februari t/m 3 maart 2023

Goede Vrijdag en Paasmaandag

7 april 2023 / 10 april 2023

Meivakantie (incl. Koningsdag)

24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart (+ extra vrije dag)

18 mei en 19 mei 2023

Pinkstermaandag

29 mei 2023

Zomervakantie

10 juli t/m 18 augustus 2023

Studiedagen
De studiedagen voor schooljaar 2022-2023 zijn gepland op:
-

Donderdag 29 september hele dag
Maandag 5 december hele dag
Vrijdag 23 december, middag, v.a. 12.00 uur
Woensdag 15 februari hele dag
Vrijdag 24 februari, middag, vanaf 12.00 uur
Dinsdag 11 april hele dag
Dinsdag 30 mei hele dag
Vrijdag 23 juni hele dag
Vrijdag 7 juli middag, vanaf 12.00 uur

Bij de start van het schooljaar ontvangt u van ons de jaarkalender 2022-2023 waarin naast de vakanties en de
studiedagen ook alle activiteiten voor het nieuwe schooljaar staan aangegeven.

Schoolfruit schooljaar 2022-2023
Onze school is ook voor het nieuwe schooljaar ingeloot voor deelname aan het EU-Schoolfruit en groenteprogramma De periode van het gratis schoolfruit is vervroegd. We zullen al starten van de week van 5
september.
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Een hele fijne zomervakantie
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