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Bedankt!
Beste ouders en verzorgers, het
schooljaar zit erop. De vakantie gaat
beginnen! Bedankt allemaal voor de
prettige samenwerking en het
vertrouwen in onze school.
We hopen dat iedereen een fijne tijd
tegemoet gaat en zien jullie graag weer
gezond terug op maandag 29 augustus!
Terugblik afscheid
We hebben de afgelopen weken afscheid genomen van groep 8 en verschillende medewerkers van onze
school.
Afgelopen woensdag en donderdag hebben we met de hele school de eind film gekeken, later op de dag
waren de gasten van de leerlingen van groep 8 aanwezig om afscheid te vieren.
Vrijdag heeft groep 8 de traditionele voetbalwedstrijd tegen de juffen en meesters gespeeld. De juffen en
meesters hadden wat versterking geregeld, mede daardoor werd het een spannende wedstrijd. Er zijn
mooie doelpunten gemaakt. De eindstand? Die is niet belangrijk. Het was heel erg leuk, helemaal omdat
alle leerlingen van de school kwamen kijken.
Samen met de leerlingen en met het team hebben we de afgelopen dagen op verschillende momenten
afscheid genomen van de medewerkers die onze school gaan verlaten. Het was goed om daar samen bij
stil te staan.
We wensen juf Carla, juf Angela, juf Nandita, juf Emma, juf Anja, meester Iwan en meester Klaas alle
goeds voor de toekomst.
Nieuwe medewerkers
Deze week zijn twee nieuwe medewerkers op onze school gestart. Dat zijn juf Mirella en juf Chandnie. Zij
gaan bji de Nieuwkomers aan de slag als onderwijsassistent. Eerder waren juf Ellen en juf Amanda al bij
de Nieuwkomers gestart.
Na de zomer starten juf Rosa en juf Jasmijn als onderwijsassistent.
Meester Martijn en juf Thea gaan als leerkracht aan de slag.
We wensen al deze nieuwe medewerkers een goede start op onze school toe!
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 juf Kim, of aan de
leerkracht van uw kind.

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

In het nieuwe schooljaar ontvangt u een papieren kalender en zullen de vrije dagen, vakanties en
activiteiten ook in Parro en op onze website te zien zijn.

