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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  

 

 Even wat algemene informatie  

- Complimenten; 

Wát een kerstfeest was dat zeg! Alle kinderen (en medewerkers trouwens ook!) zagen er 

gisteravond schitterend uit en dankzij de organisatie en inzet van de activiteitenraad was het 

werkelijk een topavond! Héérlijke hapjes, prachtige decoraties, een superdisco… Een dikke 10 

voor al die mensen, die dit mogelijk hebben gemaakt hoor! 

 

- Bouwkundig; 

Inmiddels hebben we de afgelopen weken al wat klassen verhuisd naar hun definitieve plekken 

binnen het gebouw en is de eerste wand aangepast. Weet u het nog? Akoestiek, overlast, teveel 

aan prikkels (voor iedereen)? Tijdens de kerstvakantie worden in afwachting van de definitieve 

wanden, de tijdelijke wanden geplaatst, zodat we in ieder geval al van de ergste hinder af zijn.  

Eén collega was zelfs al eerder voorzien, 

maar dat was niet helemaal wat ze verwachtte…  

 

- Schoolleiding na de kerstvakantie; 

Zoals u inmiddels weet, start formeel 1 februari Ruud Leuverink als nieuwe directeur van HGP – 

Basisonderwijs en HGP – Speciaal Basisonderwijs. 

Tot de voorjaarsvakantie is hij echter nog enkele dagen per week ook verbonden aan zijn huidige 

school en dus nog niet altijd aanwezig. Geen zorgen, geen paniek, geen stress (of juist wel); 

Sander Fisser blijft voorlopig nog wel even, zodat er een soepele, onbelemmerde overgang kan 

plaatsvinden en alle lopende zaken en ontwikkelingen onverminderd verder gaan. 

 

- PREVENTIE PLATFORM JEUGD 

Graag informeren we U hierbij over het nieuwe aanbod van het Preventie Platform Jeugd. Deelname 

aan alle trainingen/bijeenkomsten zijn gratis. 

 

Start februari 2023: KIES spel- en praatgroep in Aalten en Lichtenvoorde 

KIES is een spel- en praatgroep voor kinderen (groep 5 tot en met groep 8) van gescheiden ouders. 

Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten waarin, aan de hand van spel en opdrachten, gewerkt 



 

 

wordt aan het verwerken van de scheiding. Kinderen leren de scheiding beter te begrijpen en om te 

gaan met de veranderde leefsituatie. Hiernaast zijn er 2 ouderbijeenkomsten. Op dinsdag 7 februari 

start de training in Lichtenvoorde, op woensdag 8 februari start de training in Aalten. 

Neem een kijkje op onze website of bijgevoegde flyer voor meer informatie over de KIES 

training: https://preventieplatformjeugd.nl/activiteiten/kies-spel-en-praatgroep. Via de website kan je 

je direct aanmelden voor de locatie naar keuze. 

  

Start februari 2023: Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s in Aalten en Lichtenvoorde 

Het Preventie Platform Jeugd biedt vanaf februari de trainingen Stoere Schildpadden en Dappere 

Dino’s aan. Dit zijn groepstrainingen voor kinderen van 4 t/m 8 jaar waarvan de ouders zijn 

gescheiden of gaan scheiden. Tijdens deze groepstrainingen leren kinderen o.a. beter om te gaan 

met de veranderingen tijdens of na de scheiding. Op dinsdag 7 februari start de training in 

Lichtenvoorde, op woensdag 8 februari start de training in Aalten. Neem een kijkje op onze website 

of bijgevoegde flyer voor meer informatie: https://preventieplatformjeugd.nl/themas/kind-en-

scheiding/stoere-schildpadden-dappere-dinos. 

Via de website kan je je direct aanmelden voor de locatie naar keuze. 

 

Donderdag 16 februari 2023: Informatiebijeenkomst Hoogbegaafd 

Het Preventie Platform Jeugd organiseert op donderdag 16 februari a.s. een informatiebijeenkomst 

over hoogbegaafdheid bij kinderen. Deze informatiebijeenkomst richt zich met name op opa’s, 

oma’s, andere familieleden, buren, vrienden, sporttrainers, begeleiders en andere belangstellenden 

die meer inzicht willen krijgen in de leefwereld van ‘slimme kinderen’ en hen zo beter willen leren 

begrijpen. In bijgaande flyer leest u meer informatie over deze bijeenkomst. 

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats op het Gerrit Komrij College, Parallelweg 7 te 

Winterswijk (theater). Aanmelden graag voor 9 februari a.s. via deze 

link: https://preventieplatformjeugd.nl/themas/kind-en-hoogbegaafdheid/informatiebijeenkomst-

hoogbegaafd 

  

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
Namens het hele team 

wensen wij iedereen  

gezellige feestdagen 

en een goed begin van 2023. 

Maandag 9 januari gaan we 

weer van start! 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpreventieplatformjeugd.nl%2Factiviteiten%2Fkies-spel-en-praatgroep&data=05%7C01%7Clilian.radovanovic%40paraatscholen.nl%7C7a18eb2dea384e1c165108dae36492d7%7C0225cac7dffc463eadd8261a8685bbd1%7C0%7C0%7C638072318688331485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xLJEr7JjzhYANCzFAGmJ6PWwfq7GLMKFFGyYLJQc31c%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpreventieplatformjeugd.nl%2Fthemas%2Fkind-en-scheiding%2Fstoere-schildpadden-dappere-dinos&data=05%7C01%7Clilian.radovanovic%40paraatscholen.nl%7C7a18eb2dea384e1c165108dae36492d7%7C0225cac7dffc463eadd8261a8685bbd1%7C0%7C0%7C638072318688331485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fXgMh2lJg7LeDhNDLi2T4areD2yHAuIsTIZfC8HiQqs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpreventieplatformjeugd.nl%2Fthemas%2Fkind-en-scheiding%2Fstoere-schildpadden-dappere-dinos&data=05%7C01%7Clilian.radovanovic%40paraatscholen.nl%7C7a18eb2dea384e1c165108dae36492d7%7C0225cac7dffc463eadd8261a8685bbd1%7C0%7C0%7C638072318688331485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fXgMh2lJg7LeDhNDLi2T4areD2yHAuIsTIZfC8HiQqs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpreventieplatformjeugd.nl%2Fthemas%2Fkind-en-hoogbegaafdheid%2Finformatiebijeenkomst-hoogbegaafd&data=05%7C01%7Clilian.radovanovic%40paraatscholen.nl%7C7a18eb2dea384e1c165108dae36492d7%7C0225cac7dffc463eadd8261a8685bbd1%7C0%7C0%7C638072318688331485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AWD1lS6t6vv3WuXuMScCSlpFJ8RMSGoorlm6AIU7QAY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpreventieplatformjeugd.nl%2Fthemas%2Fkind-en-hoogbegaafdheid%2Finformatiebijeenkomst-hoogbegaafd&data=05%7C01%7Clilian.radovanovic%40paraatscholen.nl%7C7a18eb2dea384e1c165108dae36492d7%7C0225cac7dffc463eadd8261a8685bbd1%7C0%7C0%7C638072318688331485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AWD1lS6t6vv3WuXuMScCSlpFJ8RMSGoorlm6AIU7QAY%3D&reserved=0

