Nieuwsbrief 17 schooljaar 2021-2022
Kennismaken nieuwe leerkracht
Verhuizen groep 3
Afscheid vertrekkende medewerkers
Terugblik 1 juli

8 juli 2022
Ouderraad zoekt nieuwe leden
Vrijdag 12.00 uur uit! Start zomervakantie
Overzicht vrije dagen 2022-2023

Kennismaken nieuwe leerkracht en nieuwe directeur
Aanstaande maandag, 11 juli, maken de leerlingen in de middag kennis met leerkracht waar ze
volgend schooljaar bij in de groep komen. Dan doen ze in de groep waar de leerlingen na de zomer
starten.
De nieuwe directeur, Peter Lakke, komt ook alvast kort even kennismaken met de leerlingen van
onze school.
Verhuizing groepen, komt u helpen met sjouwen?
Onze groep 3 bevindt zich nu op de eerste verdieping. Zij verhuizen op vrijdag 15 juli in de ochtend
naar beneden.
We zoeken nog wat mensen die ons kunnen helpen bij deze verhuizing.
Heeft u tijd? Kom dan vrijdag 15 juli om 9.30 uur naar school. Alvast bedankt!
Afscheid vertrekkende medewerkers
Donderdagmiddag 14 juli bent u tussen 14.15 en 14.45 uur van harte welkom om afscheid te nemen
van de medewerkers die onze school gaan verlaten.
Terugblik 1 juli, Keti Koti
Op de studiedag van 1 juli heeft een deel van het team deelgenomen aan Bigi Spikri, e en gezellige en
kleurrijke optocht in traditionele kledij om de afschaffing van de slavernij te herdenken & vieren. Daarna
sloten nog maar teamleden zich aan bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij.
In het Oosterpark zijn we ook enkele gezinnen van onze school tegengekomen.
Het was erg waardevol om hier samen aan deel te nemen. Voor velen van het team was het de eerste
keer om op 1 juli op deze manier stil te staan bij de afschaffing van de slavernij en het vieren van de
vrijheid.
Er zijn al wat ideeën over de manier waarop we dat in 2023 samen met de leerlingen vorm zouden
kunnen geven. Wilt u meedenken? Laat het aan juf Kim, onze ouderconsulent, weten!
Ouderraad zoekt nieuwe leden!
We zijn op zoek naar ouders die onze ouderraad willen komen versterken. Denkt u graag mee over
activiteiten als schoolreis, Sint, Kerst, 1 juli? Of houdt u van versieren of organiseren? Of bent u juist goed
in het innen van vrijwillige ouderbijdragen? Geef dan uw naam door aan juf Belinda, of aan de leerkracht
van uw kind.
Vrijdag 15 juli 12.00 uur: start zomervakantie!
Volgende week vrijdag is het alweer zover; om 12.00 uur start de zomervakantie!
Zorg dat u op tijd bent om uw kind op school op te halen!

Overzicht vakanties en vrije dagen 2022-2023 obs Holendrecht
Studiedagen/ (extra) vrije dagen
Woensdag 5 oktober
Woensdag 25 januari
Maandag 20 t/m vrijdag 24 februari
Vrijdag 7 april
Maandag 10 april
Donderdag 18 mei
Vrijdag 19 mei
Maandag 29 mei
Dinsdag 27 juni
Studiemiddagen/ (extra) vrije middagen
Maandag 19 september
Maandag 5 december
Vrijdag 23 december
Vrijdag 21 juli
Schoolvakanties
Zaterdag 16 juli t/m zondag 28 augustus
Zaterdag 15 t/m zondag 23 oktober
Zaterdag 24 dec. t/m zondag 8 januari 2023
Zaterdag 18 februari t/m 5 maart
Zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei
Zaterdag 22 juli t/m 3 september

Studiedag, alle leerlingen vrij
Studiedag, alle leerlingen vrij
Studieweek, alle leerlingen vrij
(de week erna is de voorjaarsvakantie)
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Hemelvaart
Dag na Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Studiedag, alle leerlingen vrij

Studiemiddag, leerlingen om 12.00 uur uit
Sinterklaasfeest op school, leerlingen om 12.00 uur uit
Laatste lesdag voor de kerstvakantie,
leerlingen om 12.00 uur uit
Laatste lesdag, leerlingen om 12.00 uur uit

Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
(de eerste week is een studieweek voor de medewerkers)
Meivakantie
Zomervakantie

