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Belangrijke data schooljaar 2022-2023 : 
  

vrije dagen  eerste dag laatste dag totaal 

Kermis Lichtenvoorde 12-09-2022 13-09-2022 2 

Herfstvakantie 24-10-2022 28-10-2022 5 

Kerstvakantie 26-12-2022 06-01-2023 10 

Voorjaarsvakantie  20-02-2023 24-03-2023 5 

Goede Vrijdag 07-04-2023  1 

Pasen 10-04-2023  1 

Koningsdag In de meivakantie  

Meivakantie 24-04-2023 05-05-2022 10 

Hemelvaart 18-05-2023 19-05-2022 2 

Pinksteren 29-05-2023  1 

Zomervakantie 10-07-2023 20-08-2023 6 weken 

5 Studiedagen:  23 september 2022, 10 oktober 2022 –  

27 februari 2023 – 22 maart 2023 –  

23 juni 2023  

 
 

➢ Sinterklaas op school  

De verjaardag van Sinterklaas wordt op vrijdag 2 december gevierd. De laatste informatie 

betreffende het verloop van de dag krijgt u volgende week via HGP Nieuwsflits.  

 

➢ Kerstviering op school  

Noteer alvast in uw agenda dat de Kerstviering voor de kinderen gehouden wordt op 

donderdag 22 december van 17.00 u. – 19.00 u.  Meer informatie komt er in de loop van de 

komende weken.  
 

➢ Personele mutaties 

Per 1 december aanstaande gaat er m.b.t. onze leraar-ondersteuning in unit Oranje het 

volgende veranderen: 

Onze onderwijsassistente Karin ten Have heeft een nieuwe baan in de zorg geaccepteerd en 

dat betekent dat we helaas afscheid gaan nemen van een zeer gedreven, bevlogen en 

gewaardeerde collega, die we natuurlijk – met pijn in het hart – alle goeds toewensen voor de 

toekomst. 

 

Gelukkig is het gelukt om voor haar een uitstekende vervanging te vinden in de persoon van 

Lotte Eppingbroek. Zij is al een goede bekende van ons. Op dit moment is zij namelijk al jaren 

werkzaam als leraarondersteuner in het basisonderwijs van Het Gele Park en in het verleden als 

stagiair ook al betrokken geweest bij SBO Ludgerus. We kennen Lotte als een zeer kundige en 

pragmatische collega, die met haar ervaring, kennis en hele hart graag deze kans met beide 

handen aangrijpt, om haar steentje bij te gaan dragen aan het onderwijs voor de leerlingen in 

ons SBO. Met alle vertrouwen wensen we haar succes in haar nieuwe rol! 

 

 



 

 

Lotte is vanaf 1 december op alle dagen behalve woensdag werkzaam in unit Oranje. Op 

woensdag zal Leah uit unit Blauw de honneurs waarnemen, zodat er elke dag minimaal twee 

medewerkers op de groep zijn. 

 

Mocht u zich afvragen, wat de komst van Lotte naar het SBO dan voor het basisonderwijs gaat 

betekenen? Daar is inmiddels ook voor het basisonderwijs passende vervanging gevonden. 

 

➢ Extra uitleg over de ‘vrijwillige’ ouderbijdrage en bijdrage schoolreisje  

Tijdens de ouderavond kwamen er verschillende vragen over de éénmalige machtigingen 

‘vrijwillige’ ouderbijdrage en schoolreisje. Hieronder nogmaals uitleg over de besteding van de 

geïncasseerde bedragen. 

 

De hoogte van de ‘vrijwillige’ ouderbijdrage wordt elk jaar opnieuw bepaald door de 

Activiteitenraad en na instemming van de Medezeggenschapsraad vastgesteld. Voor dit 

schooljaar is de ‘vrijwillige’ ouderbijdrage vastgesteld op € 35,00.  

 

De ‘vrijwillige’ ouderbijdrage wordt gebruikt voor bekostiging van activiteiten die door de 

Activiteitenraad worden georganiseerd, w.o. Sinterklaas, Kerst, carnaval, paasactiviteit, 

Koningsdag. 

De ‘vrijwillige’ bijdrage wordt zoals de naam het al aangeeft, in alle gevallen vrijwillig gedaan. 

Niemand hoeft zich te verantwoorden of en waarom hij/zij dit wel of niet kan/wil betalen. Zo 

staat het u ook vrij om juist wat meer te betalen. 

 

Laat het onomwonden duidelijk zijn: op Het Gele Park wordt niemand buitengesloten. Wij 

zorgen dat iedereen mee kan doen, met alle activiteiten.  

Het geld wat eventueel overblijft wordt gereserveerd voor andere activiteiten en komt áltijd 

ten goede van de kinderen. Mocht er een moment aanbreken dat er te weinig geld 

beschikbaar is, dan wordt er op dat moment bekeken wat er aangeboden kan worden voor  

alle leerlingen.   

 

Dan is er nog de bijdrage voor het schoolreisje. Voor dit schooljaar is de schoolreisbijdrage 

vastgesteld op € 25, 00. Dit geld wordt uitsluitend gebruikt voor bekostiging van het 

schoolreisje. De bestemming en de entreeprijzen variëren per jaar. Het geld wat eventueel 

overblijft wordt gereserveerd en komt áltijd ten goede van de kinderen.  

 

Mochten er toch nog vragen zijn, dan het verzoek om contact op te nemen met de 

Activiteitenraad. activiteitenraad@hetgelepark.nl  

 

➢ Preventieplatformjeugd – bijeenkomst socialmedia-gamen 

Op woensdag 30 november is er een online bijeenkomst met als onderwerp socialmedia-

gamen. Het doel van deze bijeenkomst is dat u als ouders/opvoeders inzicht krijgt in het 

digitale gedrag van uw kind. 

Aanmelden kan via: www.preventieplatformjeugd.nl/socialmedia-gamen  

De bijbehorende folder treft u in de bijlage.   
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