
 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van april. Als team hebben we het al meerdere keren tegen elkaar 
gezegd dat de tijd zo ontzettend snel gaat. De meivakantie staat voor de deur en daarna gaan we al 
weer naar de laatste weken van het jaar (zijn er nog wel een heel aantal maar het voelt toch als het 
eind van het schooljaar).  
De komende twee weken hopen we te gaan genieten van de meivakantie en ons weer op te laden 
voor het laatste stuk van het schooljaar.  
Namens het team wens ik iedereen alvast een heel goede vakantie toe waarin er even tijd voor 
elkaar genomen mag worden.  
 
In het team 
Afgelopen tijd kregen we ook binnen het team te maken met ziekte. Soms kortdurend; soms langer.  
Een paar leerkrachten wil ik met name noemen. 
 
Juf Visser hoopt na de meivakantie haar werk weer volledig op te pakken. We zijn dankbaar dat zij 
weer de energie heeft om aan het werk te gaan.  
 
Juf Nijkamp heeft een aantal weken geleden corona gehad en daarvan herstelt ze langzaam. Ze blijft 
nog erg veel klachten houden. Op dit moment werkt ze nauwelijks. We bidden voor haar herstel en 
hopen dat zij zich gauw weer goed voelt om meer taken op te pakken.  
 
In de achterliggende tijd had juf van Lagen goed nieuws te melden. Erik en Ella hopen in het najaar 
opnieuw vader en moeder te worden. Van harte gefeliciteerd! 
Ella zal na de zomervakantie met verlof gaan en haar vervanging nemen we dus mee in de formatie 
voor komend jaar.   
 
Nieuwe leerlingen  
In de achterliggende tijd zijn Fem van de Steeg en Amber van Lagen 4 jaar geworden en dus gestart 
bij ons op school. Fem en Amber we wensen jullie een fijne en goede tijd toe bij ons op school. 
 
Afscheid leerlingen 
Vorige week hebben we afscheid genomen van Ramon (groep 1). Hij is met zijn ouders verhuisd naar 
België. Vandaag hebben we afscheid genomen van Corina (groep 2), Damian en Luca (groep 5/6). Zij 
gaan in de meivakantie verhuizen naar Barneveld. Ook hebben we vandaag afscheid genomen van 
Tomi (groep 4). Hij gaat na de vakantie in Apeldoorn naar school.  
We wensen hen Gods zegen toe in hun verdere leven.  
 
Meivakantie, Hemelvaartsdag en Pinksteren   
In verband met de meivakantie is de school gesloten vanaf 25 april tot en met 8 mei. Op maandag 9 
mei hopen we iedereen weer te ontmoeten.  
Op 26 en 27 mei is de school gesloten in verband met Hemelvaartsdag. Maandag 6 juni is de school 
gesloten in verband met 2e Pinksterdag.  
 
 
 
 



 

Eindtoets 
Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen van groep 8 de eindtoets gemaakt. Het is een 
momentopname maar toch wel één die spanning op kan leveren. Het is fijn dat het nu achter de rug 
is en we wachten nu op de uitslag.  
 
Sing-in Pinksteren 
Ieder jaar houden we één viering in de kerk. De bedoeling was om dit jaar een kerstviering te 
houden in de kerk. Dit kon niet doorgaan.  
Als team hebben we daarom besloten om een sing-in in de Hervormde kerk te houden rondom 
Pinksteren.  
We willen u daarom allemaal van harte uitnodigen voor onze pinkstersing-in op donderdagmiddag 2 
juni om 13.30 uur in de Hervormde kerk.  
 
MR 
23 maart heeft de MR weer vergaderd. We hebben onder andere kennisgenomen van het 
schoolondersteuningsprofiel. In dit document staat beschreven welke zorg wij als school kunnen 
bieden aan kinderen met verschillende ondersteuningsbehoeften. Ook hebben we kennisgenomen 
van en ingestemd met het formatieplan voor volgend schooljaar. We zijn blij dat we weer tot een 
goede groepsverdeling mochten komen en hopen dat de vacature voor het volgend schooljaar goed 
ingevuld kan worden. Notulen van de MR vergaderingen kunt op de schoolsite terugvinden.   
 
Hartelijke groet van de MR,  
Willeke Ansink, Amanda Boeve, Hilde Borghuis en Erik van Roekel 
 
Open ochtend 5 en 7 april  
Wat was het fijn om op 5 en 7 april zo veel ouders in de school te zien. We konden laten zien waar 
we mee bezig zijn. Natuurlijk zorgt zo’n ochtend wel voor wat meer rumoer in de school en in de klas 
maar hopelijk heeft u toch een goed beeld gekregen.  
Vanwege ziekte bij de leerkrachten van groep 1 en 2 kon de open ochtend daar niet doorgaan. Na de 
meivakantie laten we weten wanneer dit zal plaatsvinden.  
 
Vragenlijsten 
Na de meivakantie ontvangt u een mailtje met daarin de vraag om een vragenlijst in te vullen met 
betrekking tot de school. We willen u vragen om dit allemaal in te vullen zodat wij ook kunnen zien 
hoe u als ouder de school ervaart.   
 
Vakantieplanning 2022-2023 
Hierbij ontvangt u alvast het vakantierooster voor volgend jaar. De studiedagen zijn we nog aan het 
plannen; zodra we daar meer van weten hoort u dat van ons.  
24 – 28 oktober   Herfstvakantie 
26 december – 6 januari Kerstvakantie 
27 februari – 3 maart  Voorjaarsvakantie 
7 – 10 april   Goede Vrijdag en Pasen 
24 april – 5 mei   Meivakantie 
18 en 19 mei   Hemelvaart 
29 mei    Tweede Pinksterdag 
Vanaf 10 juli   Zomervakantie  



 

 
 
 
 
Agenda 

22 april Koningsspelen  

25 april – 6 mei Meivakantie  

10 mei Maandviering  

26 en 27 mei Hemelvaart Kinderen zijn vrij 

2 juni Hemelvaart / Pinksteren 
sing-in in de Hervormde 
kerk 

 

6 juni Pinksterweekend Kinderen zijn vrij 

30 mei – 10 juni Toetsweek Graag in deze week geen afspraken plannen 
waardoor kinderen dagen/dagdelen missen 

10 juni Pleinfeest  

 

Tot slot 

Aan het eind van deze nieuwsbrief rest mij u mede namens het team een fijne vakantie toe te 
wensen.  
 
Hartelijke groet, 
Colinda van Milligen 


