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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  

 
 
➢ Noteer in uw agenda – 18 oktober - Thema- en informatieavond 

De uitnodiging voor deze avond treft u als aparte bijlage bij deze nieuwsbrief. 
 

➢ Reminder – 10 oktober studiedag  
Op 10 oktober is er een studiedag voor het team. De leerlingen hebben die dag vrij.  
 

➢ Kinderboekenweek 2022 – van 5 t/m 16 oktober   
 
Het thema van de Kinderboekenweek is: Gi-ga-groen.  
De kinderboekenweek start woensdag, maar wij beginnen 
dinsdag al! In unit Bos, groep geel en groep groen komt de 
vertaalster van het boek ‘Boer Boris in het dialect’ bij ons 
voorlezen. Zij leest ook voor bij andere groepen in Het Gele 
Park, o.a bij Villa Fluitenkruid. Daarnaast zijn er deze week 
verschillende activiteiten, zoals de mysterie lezer en regelmatig 
bij elkaar voorlezen. Het wordt een geweldige week vol 
leesplezier!! 
 
Bij deze kinderboekenweek is er ook een lied van Kinderen voor Kinderen “ Gi-ga-groen” daarbij 
hoort ook een dansje die kun je bekijken via youtube; Dansvideo Gi-ga-groen.  

 
➢ Schoolreis Unit geel en groen  

Op dinsdag 11 oktober gaan de leerlingen van unit Bos, groep geel en groep groen samen met de 
leerlingen van de Hamalandschool en Villa Fluitenkruid op schoolreis naar Megapret in Lievelde. Ze 
vertrekken om 9.30 u. en verwachten om 13.30 u. weer terug te zijn. 
De ouders/verzorgers hebben een aparte brief gehad met informatie over het verloop van de dag. 
Unit Veen, groep oranje en groep blauw gaan op een nog nader te bepalen moment op schoolreis.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

➢ Jaarlijkse fietscontrole 
 

 
 
 
 
 
 
 

Op donderdag 20 oktober vind de jaarlijkse fietscontrole plaats door vrijwilligers van VVN. Er is een 
bijlage, ‘handleiding fietscontrole’ toegevoegd. Hierin staan de wettelijke eisen waaraan een fiets 
moet voldoen om aan het verkeer te mogen deelnemen. Aan u als ouder(s) / verzorger(s) de vraag 
om de fiets vooraf zelf alvast te controleren.  
 

 
➢ TOS  - Een Taal Ontwikkelings Stoornis? 

Voor geïnteresseerden, Dinsdag 18 oktober is er een informatieavond. (zie bijlage) 

 
 
➢ Mediawijs opvoeden – Voor ouders van kinderen in de leeftijd van 2-8 jaar 

Voor geïnteresseerden, op donderdag 13 oktober is er een informatieavond. (zie bijlage) 
 

 
    

 
 
 

 
 

 
 

                                  
 
                                                   


