
1 
 

Nieuwsbrief De Wereld nr 1-22    

 

Nieuwsbrief ‘de Wereld op…’  

1 

JAARGANG 2022-2023 

 

Oorlog in je hoofd       Iker, Juul en Cas rijken de cheque uit 

Deze week bracht ik met drie leerlingen van locatie Noord,  een bezoek aan De Wurf in Piershil. We 

hadden de opbrengst (400 euro!) van de vrijmarkt van juni dit jaar, in de vorm van een cheque onder 

de arm. In het voormalige gemeentehuis wonen 130 asielzoekers, waarvan de kinderen in het 

ernaast gelegen wijkcentrum dagelijks opvang en onderwijs krijgen door stichting de Hoeksche 

School. Iedere dag zijn daar leerkrachten en vrijwilligers druk bezig om met woord en vooral veel 

gebaar de kinderen taal en rekenen bij te brengen. We worden blij en gastvrij ontvangen door Tobias 

Vermeulen (directeur).  De drie mannen die ik mee had genomen vinden het uitgesproken spannend. 

‘Ik spreek geen Oekraïens meester”  

Ik stel hem gerust en bluf dat ik dat prima beheers. ‘Mien puntska potloodski ies kaput’ betekent ‘de 

punt van mijn potlood is kapot’.  

Hij kijkt me glazig aan en de monden vallen open van verbazing. : ‘Waar heeft u dat zo goed geleerd?’  

‘Bij de LOI’ bluf ik door.  

Een juf verkleed als heks (hoop ik) laat met behulp van Google Translate een boodschap op het bord 

verschijnen waarmee ze de kinderen duidelijk probeert te maken wat wij precies komen doen. 

‘Dat hoeft niet hoor, meester John spreekt heel goed Oekraïens!’ zegt een van de drie musketiers.  Ik 

val meteen door de mand en we gaan snel over tot het overhandigen van de cheque. Alle kinderen 

roepen ons een prachtig ‘goedemorgen!’ toe. En terwijl de cheque van eigenaar wisselt krijgen we 

een luid applaus. De juf legt ons uit dat ze met eenvoudige woorden, veel gebaren, liedjes en plaatjes 

de leerlingen de voornaamste zelfstandige naamwoorden en werkwoorden aanleren. Ondertussen 
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probeert een van ons drietal het Russische alfabet te ontcijferen maar geeft al snel op als blijkt dat 

zelfs de letters die wij hetzelfde schrijven, heel anders worden uitgesproken. Er wordt veel gezongen, 

gedanst, getekend en geschilderd en terwijl een groep ‘zakdoekje leggen niemand zeggen’ zingt en 

danst,  nemen wij een kijkje in de schetsboeken van de leerlingen. Het valt ons allen op dat er veel 

met geel en blauw wordt gekleurd. We zien ontluisterende tekeningen van tanks die kogels afvuren 

op vliegtuigen, de Oekraïense vlag in volle kleuren naast de Russische vlag met zwarte kruizen er 

doorheen. Kapot geschoten huizen. Mensen die op straat liggen. We zijn er stil van. ‘Ze hebben 

allemaal de oorlog in hun hoofd’ zegt de juf die er zelf ook steeds duidelijk weer van onder de indruk 

is. Zij was al met pensioen maar ze heeft in de Wurf de mooiste baan van haar leven hervonden. 

‘Ongelooflijk hoe betekenisvol we hier kunnen zijn en ook hoeveel liefde we van hen terugkrijgen’ Ze 

raakt niet uitverteld, maar wij moeten weer weg. De tijd dringt. Ze zwaaien ons uit en onderweg naar 

ons vredige Oud-Beijerland praten we volop over alle indrukken. Poetin krijgt er flink van langs en de 

rol van de NAVO blijft ook niet onbesproken. Ik hoor het met trots aan.  

De bestemming van de donatie wordt bekend gemaakt; ze gaan er van naar Blijdorp.  

Blijdorp…… het had wat mij betreft de bijnaam van Piershil kunnen zijn. Met een ongekende 

gastvrijheid hebben instanties en dorpsgenoten er voor gezorgd dat deze groep vluchtelingen zich 

snel veilig en welkom voelden. En voor de kinderen een plek waar ze kunnen leren en spelen. 

Gewoon blij kunnen zijn. Blijdorp! 

Wij wensen  jullie een hele fijne herfstvakantie.  

John Staps  

 

 

Talent 

We hebben kinderen in alle soorten en maten. Met ieder zijn of haar eigen talent. Met de 

Talentlessen besteden we aandacht aan wat kinderen van zichzelf een sterke eigenschap of talent 

vinden. Af en toe zal ik hier aan een bijzonder talent aandacht besteden. Deze keer is het de beurt 

aan Juul Euwijk, een getalenteerd striptekenaar. Hij verzon en tekende onderstaande cartoon. Onder 

de naam ‘Cartoonboys’ maakt hij samen met andere leerlingen leuke stripboekjes.  
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Nieuwe kinderraad geïnstalleerd 

We hebben dit jaar weer een nieuwe kinderraad. Ze worden democratisch gekozen uit en door de 

leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. Zij spreken namens hun klasgenoten met de directie over 

alledaagse zaken, waaronder veiligheid, welzijn, activiteiten en het onderwijs.  

 

 

Techniekfestival inpireert 
De schoolverlaters ondekten ook dit jaar weer hoe leuk techniek kan zijn op het Techniekfestival, 

georganiseerd door het Actief college, samen met Kem Communicatie. Tal van bedrijven 

presenteerden hun vak en lieten de leerlingen met diverse techniekonderdelen kennismaken. Lassen, 

timmeren, montage, meubeltechniek, jachtafbouw en electro en grondwerk om enkele voorbeelden 

te noemen. Trots en geinspireerd gingen de groep 8 leerlingen naar huis met zelfgemaakte 

voorwerpen zoals een tafellamp, een gereedschapskist of een vogelhuisje.  

  een tafellamp in wording  

Ken je dit gereedschap? 

Bovenste rij: 

Lizzie Zuykerbuyk (7C) Willem Kool 

(8N) en Sverre Besteman (8C)  

Onderste rij: 

Juul Euwijk (7N) Lieke van der Stel 

(6C)  en Cas Verspui (6N) 
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Toekomst sporthal de Oosterse Gorzen nog onduidelijk 
Zoals eerder in een brief aan u gemeld, zijn er nog steeds besprekingen met wethouder van Waveren 

gaande over de toekomst van ‘onze’ gymzaal in de Oosterse Gorzen. Inmiddels bleek dat het 

verbouwen van de speelzaal in onze school, om hierin leerlingen uit de groepen 3 en 4 gymles te 

kunnen geven, kostbaar en ook bouwkundig onhaalbaar is. Medio november is het volgende overleg. 

We verwachten dat er kort daarop een beslissing wordt genomen. Zoals u weet blijven we hopen dat 

de gymzaal tot onze beschikking blijft, omdat de reis naar de Boogerd een hoop nadelen heeft.  

We zullen u op de hoogte houden.  

 

Nationaal Schoolontbijt 

  

 

Op 10 november doen we weer mee met het nationaal schoolontbijt. 

Vergeet u niet de 4 B’s mee naar school te geven?   

  

 

 

 

 

NIEUW! Ontmoetingsplek voor (groot)ouders mét kinderen van 0-4 jaar in de 

Hoeksche Waard 

Dat zijn toffe plekken, waar je andere jonge (groot)ouders leert kennen en waar je met elkaar in 
gesprek kunt over de uitdagingen die het opvoeden van (klein)kinderen met zich meebrengt. Zo’n 
ontmoetingsplek is eveneens een plek waar jonge kinderen met andere kinderen (leren) spelen. 
Aanmelden is niet nodig. De inloop is gratis. Voor koffie/thee wordt een vrijwillige bijdrage van €0,50 
per kopje gevraagd. Er zijn inmiddels meerdere plekken geopend, een overzicht: 
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De Zoete Inval: elke dinsdag en donderdagochtend van 09:30 tot 11:00 uur.  

Locatie: De Drie Lelies, Narvikstraat 1 in Puttershoek. 

Kleine Knuistjes: tijdelijk gesloten (op woensdagochtend van 08:30 tot 10:30 uur). 

Locatie: OBS De Dubbeldekker, Buttervliet 2 in Numansdorp. 

Mama Café Westmaas: eenmaal per maand op vrijdag van 09:30 tot 11:30 uur. 

Locatie: Johannes Kolfstraat 1a in Westmaas (zijingang KDV). 

Mini’s en Mama’s: elke even week op woensdagochtend van 09:30 tot 11:30 uur. 

Locatie: Wijckplein, Zoomwijckplein 11 in Oud-Beijerland. 

Mini Me Mekaer: elke even week op maandagochtend geopend van 9.30 tot 11.30 uur.  

Locatie: Buurthuis Me Mekaer, Kerkstraat 73 in Strijen. 

Mini Bliek: elke vrijdagochtend van 08:30 tot 10:30 uur. 

Locatie: Kindcentrum De Blieken, Klaverbladstraat 1 in Klaaswaal.  

En dus ook per 2 november ook op locatie Wereld op Centrum.  

Die dag open we feestelijk met een workshop muziek en dans door juf Suze.  

 

Iedereen met kinderen jonger dan 4 jaar is welkom. Zegt het voort!  
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Nieuws vanuit de gemeente 
1 Kinderburgemeester 

Sinds begin dit jaar is Chris Buitendijk onze enthousiaste Kinderburgemeester. Hij is bij grotere 

gebeurtenissen samen met de burgemeester of een wethouder op pad geweest en hij is dan de 

vertegenwoordiger van zijn of haar leeftijdsgenoten. Denk o.a. aan de kranslegging watersnoodramp 

en 4 mei, opening Koningsspelen en Huttenbouw en straks de intocht van Sinterklaas.Eind dit jaar 

loopt de termijn van Chris af. Wij zijn hiervoor op zoek naar nieuwe enthousiaste kinderen in groep 7, 

die een jaar (1 januari t/m 31 december) Kinderburgemeester willen zijn. Ken je kinderen die het leuk 

vinden, verwijs hen naar de website www.jonghwdenktmee.nl voor meer informatie en uitleg over 

aanmelden via kinderburgemeester@gemeentehw.nl, dit kan tot 10 november 2022.   

2 Regelingen Dat geldt voor mij 

De afgelopen tijd staat het nieuws er vol van en merkt iedereen het in de supermarkt, aan de pomp, 

en aan de energierekening, alles is duurder geworden. Vanuit de gemeente zijn er diverse regelingen 

waardoor inwoners met een laag inkomen financiële ondersteuning kunnen krijgen. Hiervoor heeft 

de gemeente samen met haar partners onder andere de website www.voorhetzelfdegeldhw.nl 

ingericht maar ook kunnen alle inwoners via www.datgeldtvoormij.nl een anonieme check doen of 

en voor welke regelingen ze in aanmerking kunnen komen en hoe deze aan te vragen zijn.    

3 Jeugdfonds Sport&Cultuur en Meedoenregeling 

Heeft u een laag inkomen en schoolgaande kinderen? Dan kunt u aan de gemeente een financiële 
bijdrage vanuit de Meedoenregeling  voor de schoolkosten van uw kinderen vragen, zoals een 
bijdrage in de kosten voor een schoolreisje, schoolspullen, voor een laptop, een fiets etc.  

Ook kan uw kind zich aanmelden bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor een sport of culturele 
activiteit. Heb je vragen of wil je hulp bij het aanmelden voor het Jeugdfond Sport & Cultuur? Mail 
dan naar aanvragen@hoekschewaardactief.nl of check de website www.hoekschewaardactief.nl en 
klik door naar Jeugdfonds Sport & Cultuur voor meer informatie of bel naar gemeente Hoeksche 
Waard via het nummer 14 0186 of 088 647 3647 

Er zijn naast de Meedoenregeling en het Jeugdfonds Sport & Cultuur nog meer regelingen 
beschikbaar voor u en uw kind. Kijk voor de verschillende regelingen en de bijbehorende 
voorwaarden in de geldgids (Geldgids - Gemeente Hoeksche Waard (gemeentehw.nl)). De geldgids 
kunt u ook afhalen bij de gemeentehuizen in Maasdam en Oud-Beijerland en de servicepunten, HW 
wonen, voedselbank en de welzijnsorganisaties. Via www.datgeldtvoormij.nl kunt u anoniem kijken 
voor welke regelingen u in aanmerking komt en deze aanvragen 

Op de website www.voorhetzelfdegeldhw.nl vindt u nog meer tips en adviezen en 
verschillende  partijen die u kunnen helpen bij geldzaken en geldvragen. 

Zijn er nog vragen dan kunt u contact opnemen met de gemeente op 088-6473647 of via 140186. 

 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jonghwdenktmee.nl%2F&data=05%7C01%7Cj.staps%40dehoekscheschool.nl%7C720a82a383b446d0d53a08daac1eb344%7C44f2d52ae3534c93b6c85eb8691cda0a%7C0%7C0%7C638011545106637691%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=z3FoCq85AhxIF55sPMUv5pjcGZuHZh54ItvEPV6mhkE%3D&reserved=0
mailto:kinderburgemeester@gemeentehw.nl
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.voorhetzelfdegeldhw.nl%2F&data=05%7C01%7Cj.staps%40dehoekscheschool.nl%7C720a82a383b446d0d53a08daac1eb344%7C44f2d52ae3534c93b6c85eb8691cda0a%7C0%7C0%7C638011545106637691%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Eu6VkCyqhNICGFpY2ojcW8pmYcMNxL613ZnPQKphaYk%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.datgeldtvoormij.nl%2F&data=05%7C01%7Cj.staps%40dehoekscheschool.nl%7C720a82a383b446d0d53a08daac1eb344%7C44f2d52ae3534c93b6c85eb8691cda0a%7C0%7C0%7C638011545106637691%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hlXS%2BKb5GXNXfLQAHZbxniMUV8rP1IMvUMVqVr%2FD%2BU8%3D&reserved=0
mailto:aanvragen@hoekschewaardactief.nl
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hoekschewaardactief.nl%2F&data=05%7C01%7Cj.staps%40dehoekscheschool.nl%7C720a82a383b446d0d53a08daac1eb344%7C44f2d52ae3534c93b6c85eb8691cda0a%7C0%7C0%7C638011545106637691%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iEjfG0ENgdpLbMtmEk1gExb6wxK7RAQu4MKsHnGuVW0%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gemeentehw.nl%2Fdirect-regelen%2Fwerk-geld%2Fgeldvragen%2Fgeldgids%2F&data=05%7C01%7Cj.staps%40dehoekscheschool.nl%7C720a82a383b446d0d53a08daac1eb344%7C44f2d52ae3534c93b6c85eb8691cda0a%7C0%7C0%7C638011545106637691%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SSqmaS8nDzBko1W2mv%2F1LLrjgC7myo%2FvcjiD3buhNXw%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.datgeldtvoormij.nl%2F&data=05%7C01%7Cj.staps%40dehoekscheschool.nl%7C720a82a383b446d0d53a08daac1eb344%7C44f2d52ae3534c93b6c85eb8691cda0a%7C0%7C0%7C638011545106637691%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hlXS%2BKb5GXNXfLQAHZbxniMUV8rP1IMvUMVqVr%2FD%2BU8%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.voorhetzelfdegeldhw.nl%2F&data=05%7C01%7Cj.staps%40dehoekscheschool.nl%7C720a82a383b446d0d53a08daac1eb344%7C44f2d52ae3534c93b6c85eb8691cda0a%7C0%7C0%7C638011545106637691%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Eu6VkCyqhNICGFpY2ojcW8pmYcMNxL613ZnPQKphaYk%3D&reserved=0
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Goed gesprek NIX18 
De pubertijd is niet de makkelijkste tijd voor jongeren, ook 

niet voor ouders. De mening van vrienden en 

leeftijdsgenoten wordt belangrijker, maar als ouder heb je 

nog wel invloed op hun gedrag. Door het goede voorbeeld 

te geven en het gesprek te voeren met je kind kun je 

voorkomen dat je zoon of dochter begint met drinken en 

roken. Maar hoe doe je dat? 

Topcoach voor Jeugd en Jongeren, Youz en Helder Theater 

geven jou tijdens de online ouderavond van Goed Gesprek 

meer informatie over welke invloed je hebt als ouder op 

het gedrag van je kind en hoe je samen duidelijke, 

passende regels afspreekt.   

Kom ook naar de online ouderavond op dinsdagavond 8 november om 20:00 uur. Leer meer over 

jouw rol als ouder, het voeren van een Goed Gesprek en ervaringen van andere ouders. Meld je aan 

via: https://form.typeform.com/to/gGaJZO7n  

Voor meer informatie zie www.goedgespreknix18.nl. 

 

Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november) 

Van 4 tot en met 11 november doen wij mee aan de week van de mediawijsheid. Tijdens deze week is 

er in alle groepen aandacht voor mediawijsheid.  

 

Wat is mediawijsheid?  

Mediawijsheid is het op een verstandige manier omgaan met media en internet. Bij mediawijsheid 

leer je onder meer het herkennen van nepnieuws, hoe je omgaat met elkaar via het internet en wat 

je wel en niet moet doen op internet en sociale media. 

De leerlingen van groep 7 en 8 doen mee aan MediaMasters. Met deze serious game maken de 

kinderen spelenderwijs kennis met de kansen en gevaren van media. In de klas en eventueel thuis 

gaan zij aan de slag met verschillende opdrachten over onderwerpen, zoals: WhatsApp, privacy, 

cybercriminaliteit en nepnieuws. Wil je meer weten? Kijk dan op www.mediamasters.nl.  

MediaMasters is een onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar heeft de campagne het 

thema 'Like en Cancel', en gaat het over het stimuleren van sociaal gedrag online. Door heel het land 

vinden in buurthuizen, bibliotheken en scholen verschillende activiteiten plaats. Kijk voor meer 

informatie en activiteiten op www.weekvandemediawijsheid.nl 

 

 

 

https://form.typeform.com/to/gGaJZO7n
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.goedgespreknix18.nl%2F&data=05%7C01%7Cmk.engel%40ggdzhz.nl%7Cf7ee0080e857412397a708daa83872d8%7Cce1619bcaea141c18fa8bbdc8c7d1cef%7C0%7C0%7C638007257633840428%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cRTpS%2BedsYypeWvV1akV41iMn2ysdHvfKc1ewQ9E2Hw%3D&reserved=0
https://wikikids.nl/Media
https://wikikids.nl/Nepnieuws
https://wikikids.nl/Internet
https://wikikids.nl/Sociale_media
http://www.mediamasters.nl/
http://www.mediamasters.nl/
http://www.weekvandemediawijsheid.nl/
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Family Factory organiseert: MediaMasters ouderavond 

Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen de leerlingen van groep 7 en 8 mee aan MediaMasters. 

Met deze serious game maken de kinderen spelenderwijs kennis met de kansen en gevaren van 

media. Omdat wij als school hier aan meedoen, mogen we u dit jaar een gratis digitale ouderavond 

aanbieden over mediaopvoeding op donderdag 10 november om 20:00 uur!  

Het webinar wordt gegeven door Ingeborg Dijkstra (trainer bij Family Factory, opvoedkundige en 

leerkracht in het basisonderwijs). Aan de hand van thema’s waar de kinderen in MediaMasters mee 

te maken krijgen, neemt ze jou als opvoeder op een laagdrempelige wijze mee. Hoe ga je als ouder 

aan de slag met mediaopvoeding? Hoe weet je welke media geschikt zijn voor je kind en hoe kom je 

met elkaar tot goede afspraken? En dat TikTok: wat is dat nou precies? Bij deze vragen en meer staan 

we stil tijdens het webinar. 

Meld je hier gratis aan: https://familyfactory.nu/family-factory-organiseert-mediamasters-

ouderavond/  

 

Webinar motorische ontwikkeling 

 

 

Op donderdag 3 november wordt er weer een webinar vanuit 

JongJGZ georganiseerd. 

Dit keer gaat het over de motorische ontwikkeling bij jonge 

kinderen.  

Willen jullie dit delen onder de ouders? 

Via deze link kunnen geïnteresseerden zich inschrijven: 

Motorische ontwikkeling bij jonge inderen (webinargeek.com)  

 

https://familyfactory.nu/family-factory-organiseert-mediamasters-ouderavond/
https://familyfactory.nu/family-factory-organiseert-mediamasters-ouderavond/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjongjgz.webinargeek.com%2Fmotorische-ontwikkeling-bij-jonge-kinderen&data=05%7C01%7Cj.staps%40dehoekscheschool.nl%7C6ade11b7c57b4554e25c08dab26b2045%7C44f2d52ae3534c93b6c85eb8691cda0a%7C0%7C0%7C638018470426954933%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8wtvd5xr1gEfFq2eD4gzsdqShPJ%2BY3PXOToyuyFTdJo%3D&reserved=0
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Programma herfstvakantie Hoeksche Waard Actief
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Vakantierooster 2022-2023 

Herfstvakantie Maandag     24-10-2022  t/m vrijdag    28-10-2022 

Kerstvakantie Maandag     26-12-2022  t/m vrijdag    06-01-2023 

Voorjaarsvakantie Maandag     27-02-2023  t/m vrijdag    03-03-2023 

Goede Vrijdag/Pasen Vrijdag         07-04-2023 t/m maandag 10-04-2023 

Meivakantie Maandag     24-04-2023  t/m vrijdag   05-05-2023 

Hemelvaart Donderdag  18-05-2023  t/m vrijdag    19-05-2023 

Pinksteren Maandag     29-05-2023 

Zomervakantie maandag     10-07-2023  t/m vrijdag    18-08-2023 

 

Studiedagen 2022-2023 (de school is dicht)  

Maandag        31 oktober 

Maandag        9 januari 

Woensdag      8 februari 

Maandag        6 maart 

Woensdag      17 mei KOMT TE VERVALLEN  

Maandag        19 juni  

Andere belangrijke data komende periode:    
24 t/m 28 oktober herfstvakantie 
31 oktober STUDIEDAG de leerlingen zijn die dag vrij.  
3 november Workshop schilderen in de stijl van Cobra door Steve Nijbroek locatie Noord deel 1 
7 november 08.30 – 08.45 Kijkochtend 
10 november Workshop schilderen in de stijl van Cobra door Steve Nijbroek locatie Noord deel 2 
10 november Workshop fantasiedieren tekenen door Nora Hol locatie Centrum deel 1 
17 november Workshop fantasiedieren tekenen door Nora Hol locatie Centrum deel 2 
23 november Workshop raamhanger fantasie engel door meester John locatie Noord deel 1 

5 december Sintviering. School om 12.00 uur uit 

6 december inloop tot 09.15 uur 

7 december Workshop raamhanger fantasie engel door meester John locatie Noord 2 

14 december Workshop raamhanger fantasie engel door meester John locatie Centrum deel 1 

15 december 08.30 – 08.45 uur Kijkochtend 

15 december inloopspreekuur Jong GZ Noord (08.30 – 08.45) en Centrum (10.00 – 11.00) 

21 december Workshop raamhanger fantasie engel door meester John locatie Centrum deel 2 

22 december Kerstviering 

23 december 12.00 uur begint de Kerstvakantie (tot dinsdag 10 januari) 
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Vakantierooster schooljaar 2023-2024 voor primair en voortgezet onderwijs 

  

Herfstvakantie Zaterdag     14-10-2023  t/m zondag    22-10-2023  

Kerstvakantie Zaterdag     23-12-2023  t/m zondag    07-01-2024 

Voorjaarsvakantie Zaterdag     17-02-2024  t/m zondag    25-02-2024 

Goede Vrijdag/Pasen Vrijdag        29-03-2024  t/m maandag 01-04-2024 

Meivakantie Zaterdag     27-04-2024  t/m zondag    12-05-2024 

Pinksteren Maandag    20-05-2024 

Zomervakantie Zaterdag     13-07-2024  t/m zondag    25-08-2024 

  

• de data voor de herfst-, kerst-, voorjaars-  en zomervakantie zijn conform het 

vakantieschema 2023-2024 van het Ministerie van OCW 

• de vakantiedata zijn voor onze scholen voor primair en voortgezet onderwijs gelijk. 

 

 

 

 

 

 

 


