
Schooljaar 2022/2023 

We hopen dat u alle-

maal fijne kerstdagen 

en jaarwisseling heeft 

gehad en wensen ie-

dereen alle goeds 

voor 2023. Wij gaan 

ons best doen om er 

weer een mooi jaar 

van te maken! 

Na 2 weken vakantie 

is het ook weer heel 

leuk om lekker weer 

aan de slag te gaan 

met z’n allen. De kin-

deren komen alle-

maal weer vrolijk de 

school binnen en dat 

is heerlijk om te zien! 

 

Lunch op school 

Dinsdag 17 januari 

was weer de tweewe-

kelijkse lunch op 

school. We proberen 

hierin steeds wat vari-

atie aan te brengen, 

zodat ze niet iedere 

keer helemaal hetzelf-

de krijgen. Het is elke 

keer weer een klein 

feestje om dit met de 

groepen te kunnen 

doen! 

De volgende lunch zal 

zijn op dinsdag 31 ja-

nuari. 

Thema Kunst en Vlieg-

werk 

Vanaf vandaag houden 

wij ons bezig met het 

thema Kunst en Vlieg-

werk. Aan het eind van 

dit thema organiseren 

we een: 

 

Winterfestival 

Dit zal zijn op donderdag 

23 februari. 

Het is de bedoeling dat 

uw kind begeleid wordt 

tijdens het  Winterfestival. 

Het start om 13.00 uur en 

duurt tot ongeveer tot 

15.15 uur, zodat leer-

lingen wel gewoon met 

de taxi naar huis kunnen, 

of met u mee naar huis. 

Het festival zal bestaan 

uit een wintermarkt met 

o.a. spelletjes, activitei-

ten, een kunstmarkt en 

optredens door de groe-

pen. 

Wilt u hier rekening mee 

houden en de datum in 

uw agenda noteren?  

 

We zullen u regelmatig 

op de hoogte houden 

over het festival. 

 

Schoolkosten 

Bij deze nieuwsbrief ont-

vangt u ook de brief 

‘schoolkosten’. Met uw 

betaling kunnen we de 

schoolreis en de extra 

activiteiten en uitstapjes 

bekostigen. De school-

reis is aan het eind van 

het schooljaar, de be-

stemming volgt nog. 

Rapporten 

Woensdag 

25 januari 

krijgen de 

kinderen 

hun rap-

port mee 

naar huis. 

Dit rapport 

is voor u en 

hoeft u niet mee terug te 

geven naar school. U kunt 

op deze manier vooraf-

gaand aan het gesprek, 

het rapport al lezen.  

Vanaf 30 januari worden 

de rapportgesprekken op 

school gehouden. Daar 

tekent u ook het rapport 

dat op school blijft in het 

dossier.  

U krijgt voor dit gesprek 

een uitnodiging van de 

leerkracht van uw kind. 

 

Aanmelden schoolverlaters 

VSO 

Een herinnering voor de 

ouders van de schoolverla-

ters: 

Uw kind moet tijdig aange-

meld worden bij het VSO. 

Wanneer u kiest voor VSO 

Inspecteur S. de Vries-

school en u bent niet in de 

gelegenheid om ernaartoe 

te gaan, dan mag u het 

aanmeldformulier ook bij 

ons inleveren. 

Binnenkort maken de groe-

pen Albatros en Toekan 

ook een uitstapje naar het 

VSO. 
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Belangrijke data 

 

 

25 januari 

Rapporten mee 

 

30 januari t/m 10 febru-

ari 

Rapportbesprekingen 

 

31 januari 

Lunch op school 

 

14 februari 

Valentijnsdag  

 

23 februari 

Winterfeest 

 

24 februari 

Studiedag 

Alle kinderen vrij 

 

27 februari t/m 3 maart 

Voorjaarsvakantie 

 

 

 

 


