
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do 2 juni  Ouderavond klas 2 
Vrij 3 juni  Pinksterviering, ouders vanaf 12.00 uur welkom (witte kleding) 
Ma 6 juni  Pinkstermaandag, kinderen vrij 
Wo 15  juni  Toneeluitvoering klas 5/6 (voor leerlingen) 
Do 16  juni  Toneeluitvoering klas 5/6 (voor ouders) 
Ma 20  juni  Ouderavond kleuters 
Ma 20  juni  Schoolreisje klas 3 
Wo 22  juni  Toneeluitvoering klas 6 (voor leerlingen) 
Do 23  juni  Toneeluitvoering klas 6 (voor ouders) 
Vrij 24  juni  Sint Jansfeest, kinderen ’s middags vrij 
 
Alle ouderavonden beginnen om 20.00 uur 

 
 
Vlooienmarkt t.b.v. eindkamp klas 5/6 
Beste ouders, wij organiseren een vlooienmarkt op 8 juni, buiten of in de zaal. Het geld gaat naar het 

eindkamp van klas 5/6. We verkopen daar veel tweedehands spullen en zelfs een fiets in goede staat voor 

tachtig euro. De vlooienmarkt begint om 13.00 uur.  

  

Groetjes klas 5/6.  PS: alle leeftijden zijn welkom, tot dan! 

 

 

Laatste schooldag jongste kleuters: donderdag 7 juli 

In de jaarplanner was niet opgenomen dat jongste kleuters de laatste schooldag (8 juli) vrij zijn. Op die 
dag (tot 11.00 uur) zijn de oudste kleuters op school om afscheid van de kleuterjuf te nemen. Op 
donderdag 7 juli nemen de jongste kleuters in de ochtend (zonder ouders) afscheid van de oudste 
kleuters. Jongste kleuters krijgen die donderdag hun map met tekeningen en schilderingen mee en we 
wensen elkaar een fijne vakantie. Donderdag 7 juli is er gewoon oudste kleutermiddag. 
 
Namens de kleuterjuffen en meester, Barbara de Goede 
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Kleuterklas juffie Enny en juffie Myrthe 
We beginnen de dag in deze periode dagelijks buiten op het grote plein. We maken een kring en doen de 
dansen die bij het Pinksterfeest horen. Aanstaande vrijdag zijn jullie als ouders van 9.00 uur tot 9.20 uur 
ook welkom om mee te zingen en te dansen. Misschien kun je aan je kind vragen hoe de dansjes moeten 
en kun je samen even oefenen. Het is ontzettend leuk voor een kleuter als ze iets weten/kunnen wat hun 
papa of mama nog moet leren. Dit zijn de dansjes die we doen: ‘Heb je wel gehoord van de zeven de 
zeven’, ‘Hei in de mei zet je muts opzij’ en ‘Hier is onze fiere Pinksterblom’. 

 
Vanmorgen was het een speciale ochtend voor kabouter Wouter. Hij mocht 
zomaar op de rug van de duif (die bij ons in de klas woont) rondvliegen. Telkens 
ging de duif (met kabouter Wouter op zijn rug) even bij één van de kinderen op 
schoot zitten. Wat een geluk had het kind waarbij het duifje even kwam uitrusten...  
 
We zongen er een mooi lied bij: 
 
“Komt een duifje gevlogen 
Van de hemel komt hij neer 
En hij daalt voor onze ogen 
op de aarde daalt hij neer.” 
 
 

 
De klas ziet er al heel gezellig uit in Pinkstersfeer: 

 
 
Tot ziens vrijdag op het Pinksterfeest! 
 
Enny Post, kleuterjuf 
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Vast voor in de agenda: vrije dagen volgend schooljaar 

 

Vakantierooster 2022-2023 

Herfstvakantie   24 oktober t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie   26 december t/m 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie  27 februari t/m 3 maart 2023 

Goede Vrijdag   7 april 2023 

Paasmaandag   10 april 2023 

Meivakantie   24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart   18 en 19 mei 2023 

Pinkstermaandag  29 mei 2023 

Zomervakantie   8 juli t/m 20 augustus 2023 

 

Vrije dagen 

5 december ( ‘s middags vrij) 

23 december ( ‘s middags vrij) 

7 juli 2023 (vanaf 11.00 uur vrij) 

 

Studiedagen 

Dinsdag 11 oktober 2022 

Maandag 21 november 2022 

Vrijdag 27 januari 2023 

Vrijdag 17 maart 2023 

Woensdag 10 mei 2023 

 

 


