
ZEVENKLAPPER-NIEUWSBRIEF                                                        

                     
 

NIEUWS SCHOOLLEIDING 

 

Agenda 

22 juni: Certificatenavond groep 8  

In de week van 20 juni: voorlopig adviesgesprekken groep 7 

01 juli: Portfolio’s groep 1-7 gaan mee. 

In de week van 4 juli: portfoliogesprekken ouder en kind groep 

1-6 

06 juli: Afscheid groep 8 

11 juli: Plaatsingsbrief nieuwe stamgroep gaat mee! 

13 juli: Kennismaken nieuwe stamgroepen 11.00 -12.00 uur 

13 juli: Groep 8 vrij 

15 juli: Start zomervakantie om 12.00 uur 

 

Start nieuwe schooljaar: 

29 augustus: kennismakingsgesprekken nieuwe stamgroepen 

met ouder(s), kind en groepsleerkracht(en), geen lesdag. 

 

Hiernaast de vakanties, studiedagen en vrije dagen van 2022-

2023. Let op: Goede Vrijdag is komend schooljaar geen vrije 

dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakanties en 

studiedagen 2022-2023 

Data 

Kennismakingsdag: geen 

les maar 10- minuten 

gesprekken 

Maandag 29-08 

Studiedag Absa Vrijdag 14-10 

Herfstvakantie Zaterdag 15-10 t/m zondag 23-10 

Kerstvakantie Vrijdag 23-12 t/m zondag 08-01-2023 

Studiedag Maandag 9-01    

Studiedag Vrijdag 24-02  

Voorjaarsvakantie Zaterdag 25-02 t/m zondag 05-03 

Tweede Paasdag Maandag 10-04 

Meivakantie Zaterdag 22-04 t/m 07-05 

Hemelvaart 18 en 19 mei 

Pinksteren  Zondag 28-05 + maandag 29-05   

Studiedagen Maandag 12-06 + dinsdag 13-06  

Zomervakantie Vrijdag 21-07 12.00 uur t/m zondag 03-09 

 

 

 

 

 

 

 



 

Team 

We nemen aan het eind van dit schooljaar afscheid van twee 

collega’s die met vervroegd pensioen gaan. Marion van de 

onderbouwgroep de Schanullekes en Cynthia van de 

middenbouwgroep de Duveltjes. Marion en Cynthia hebben de 

ouders van de groepen persoonlijk ingelicht. 

Erynn, onze invalster, gaat een mooie wereldreis maken. Wie 

weet zien wij haar later nog een keertje terug. Yvonne heeft de 

opleiding voor schoolleider vorig jaar afgerond en heeft nu een 

passende baan gevonden op een school in Duivendrecht. Ook zij 

heeft de ouders van haar groep ingelicht. 

Mooie en begrijpelijke redenen waarom deze collega's onze 

school gaan verlaten, maar we gaan hen zeker missen. We 

wensen iedereen het allerbeste voor de toekomst. 

 

Formatie 2022-2023 

We zijn nog niet helemaal rond voor volgend schooljaar. We zijn 

nog in gesprek met een aantal kandidaten. Wilt u de advertentie 

op https://www.linkedin.com/company/85353904/admin/ delen 

voor ons? Heeft u zelf een onderwijsbevoegdheid en kunt u iets 

voor de school betekenen of kent u iemand, neemt u dan contact 

op met ons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS ONDERSTEUNINGSTEAM 

In de nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat de kinderen bezig 

zijn met de toetsen. Omdat de intern begeleiders hierbij 

ondersteunen, komt de remedial teaching in deze periode te 

vervallen. 

Op basis van de resultaten bekijken de groepsleerkrachten 

samen met de intern begeleiders welke kinderen volgend jaar in 

aanmerking komen voor extra ondersteuning op bijvoorbeeld het 

gebied van rekenen, spelling en lezen. Uiteraard houden we u in 

het nieuwe schooljaar op de hoogte. 
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