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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 24-02-2023 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  

 
  

➢ Nieuwe directeur gestart – De eerste week van Ruud  

Op woensdag 1 februari ben ik begonnen op Het Gele Park. De kinderen hadden geweldig leuke 

vlaggen en tekeningen gemaakt om mij welkom te heten. Dit was een prettige start. Wat mij vooral 

bij is gebleven is de fijne sfeer in de school. De kinderen zijn open en geïnteresseerd. Dit heeft al 

geresulteerd in leuke gesprekken. Ze bieden allemaal hulp aan om mij wegwijs te maken in het 

gebouw. Dit was de eerste dagen ook echt wel nodig. Ook de gesprekken met de collega’s waren 

prettig. Ik zie gedreven professionals met oog voor de kinderen en hart voor de visie van het 

gebouw.  

 

De eerste periode staat vol in het teken van kennismaken en ontdekken. In gesprek met de collega’s, 

ouders/ verzorgers en met de kinderen. Op deze manier probeer ik meer zicht te krijgen op het reilen 

en zeilen op deze fijne school. De school is uniek en er is enorm hard gewerkt. Hier mag iedereen erg 

trots op zijn. De komende periode helpt Sander mij wegwijs te maken in de organisatie en werken we 

samen op. Ik kijk er naar uit om samen met het team, ouders/ verzorgers en de kinderen de 

ingeslagen weg voort te zetten.  

 

Op dit moment werk ik nog enkele dagen op basisschool Gaanderwijs te Gaanderen. Hier heb ik de 

afgelopen 4 jaar gewerkt als directeur. Daarvoor ben ik werkzaam geweest als meerscholen-directeur 

in Neede.  

 

Ik woon in Doetinchem met mijn vrouw en drie kinderen. Loek (11), Sep (9) en Fos (7). Ik houd mij 

graag bezig met muziek en probeer zo nu en dan ook wat in de maat te drummen bij een coverband. 

Enkele kinderen van school hadden al opgemerkt dat ik mij ook graag op het water begeef om te 

windsurfen. Het is een achtergestelde hobby die weer de nodige aandacht behoeft.  

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u natuurlijk bij mij terecht.  U kunt mij bereiken via mail 

(ruud.leuverink@paraatscholen.nl) of uiteraard via de contactgegevens van de school.  

 

Tot snel.  

 

Ruud Leuverink 

mailto:ruud.leuverink@paraatscholen.nl


 

 

 

➢ Carnaval op school mét optocht  

Op vrijdag 17 februari vieren we Carnaval en worden alle kinderen op ‘eigenwijze’ verkleed op school 

verwacht. Wat we gaan doen blijft nog geheim, maar we gaan er in elke unit een gezellige dag van 

maken! Neem deze dag gewoon je eigen eten en drinken mee voor 

beide pauzes. De Activiteitenraad zorgt ook nog voor wat extra’s te 

drinken en wat lekkers!  

 

Rond 13.30 u. is er een optocht door de straten rondom de school. 

Route: Frans ten Boschstraat/Pastoor Sandersstraat/Meidoornstraat. 

Komt u ook kijken?  

Het zou leuk zijn als er ouders/verzorgers langs de route staan.  

 

➢ Studiedag 27 februari 

Aansluitend aan de voorjaarsvakantie hebben de kinderen nog één 

extra dag vrij i.v.m. een studiedag voor het team.  

 

➢ Coronatesten  

We hebben op school een grote voorraad coronatesten. Gezien de houdbaarheidsdatum willen wij 

deze niet laten liggen tot de uiterste datum.  

Mocht u thuistesten willen hebben, dan kan uw zoon/dochter deze meenemen. OP = OP!    

 

➢ Lege batterijen? Lever ze in op school 

            Wist u dat je lege batterijen bij ons op school kunt inleveren?  

Goed voor het milieu én voor onze school. Want voor elke kilo ingezamelde lege batterijen 

ontvangen we een geldbedrag. Dit geldbedrag kunnen wij besteden aan bijvoorbeeld 

schoolartikelen. Hoe meer ingezamelde lege batterijen, hoe hoger het geldbedrag dat we ontvangen. 

 

In de hal bij de hoofdentree staat een inzamelmeubel van Stibat, daar kunnen de lege batterijen in 

gedeponeerd worden.  

 

Alle bij ons op school ingeleverde lege batterijen worden door Stibat ingezameld en gerecycled. Van 

de metalen uit deze batterijen kunnen nieuwe producten worden gemaakt, zoals pannen, fietsen, 

kranen en dakgoten! Meer weten over lege batterijen? Kijk op www.legebatterijen.nl  

 

   

  

In elke lege batterij zit nog een plus. Inleveren dus! 

 

 

 

 

 

➢ Nieuwe trainingen en bijeenkomsten Preventie Platform Jeugd maart/april 

Hieronder het aanbod van de trainingen en bijeenkomsten, t.w.: 

- Cursus slim opvoeden     -  Donderdagavond 9 en 16 maart 2023  

- ScheidingsATLAS     -  Dinsdag 4  en 18 april 2023 

- Mijn kind verdwijnt in social media of gamen  -  Woensdag 19 april 2023   

  

 Voor meer informatie -> zie bijlagen.   

http://www.legebatterijen.nl/

