
 

. 
 

 

 
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  

 
       

➢ Even voorstellen 
Mijn naam is Sander Fisser en ik ben sinds de zomervakantie na goed 
overleg met het bestuur en de MR nu ook als interim directeur gestart op Het 
Gele Park – Speciaal Basisonderwijs. Wellicht kent u mij al een beetje, want 
ik ben sinds de voorjaarsvakantie ook al werkzaam als interim directeur van 
 Het Gele Park – Basisonderwijs. Naar verwachting zal ik tot de kerstvakantie 
beide scholen leiden. De wervingsprocedure voor een nieuwe directeur wordt 
binnenkort opgestart 
 
De afgelopen maanden heb ik binnen Het Gele Park al nauw samengewerkt 
met de toenmalige directeur, Wendy Nijman. Zij laat een prachtig team 
achter, dat onder haar bezielende leiding heel mooi onderwijs verzorgt aan 
alle leerlingen. Zij heeft mij ook uitstekend geholpen om snel wegwijs te 
geraken. 
 
Voel u vrij mij te benaderen, als u daar behoefte aan hebt. Een afspraak is 
daarvoor snel gemaakt. Maar binnenlopen en kijken of het gelijk uitkomt, mag natuurlijk ook altijd! 
 
Hartelijke groet,  

 
Sander Fisser 
 

➢ Start van het schooljaar 
De tweede schoolweek zit er alweer op. Er gebeurt van alles in de klas rondom uw zoon/dochter, de 
startgesprekken zijn in volle gang. Wat zijn er al veel mooie (leer)momenten tijdens deze gouden 
weken!  
 
We zijn dit schooljaar gestart met 52 leerlingen verdeeld  over 4 units/groepen. 
- Unit geel   -  groep geel A   -  12 leerlingen   - juf Esther en juf Rowan  
- Unit groen   -  groep groen A -  16 leerlingen  - juf Miranda en juf Marlou 
- Unit oranje  -  groep oranje D -    8 leerlingen   - juf Loes en juf Femke 
- Unit blauw  -  groep blauw D  -  16 leerlingen   - juf Rowan en juf Samantha 
Naast leerkrachten werken er in alle groepen ook nog verschillende onderwijsassistenten en 
leerkrachtondersteuners. Alle namen staan in het informatieboekje.  



 
➢ Naamsverandering   

Vanaf 1 augustus is de naam ‘St. Ludgerusschool’ gewijzigd in ‘Het Gele Park – Speciaal 
Basisonderwijs’. De medezeggenschapsraad heeft hiervoor op 30 juni instemming gegeven.  
Het nieuwe mailadres: hgp-sbo@paraatscholen.nl  
Het telefoonnummer is ongewijzigd: 0544-221027. 
 

➢ Gebruik van drinkflessen 
Wellicht is het een beetje op de achtergrond geraakt, maar wij verzoeken u uw kind(eren) het liefst 
dagelijks twee herbruikbare drinkflessen mee te geven (een voor de kleine pauze en een voor de 
grote). Dat scheelt een ongelofelijke berg afval. We zetten telkens tien(!) containers plastic bij de 
weg, dus alle kleine beetjes helpen, om die enorme hoeveelheid terug te dringen. 
Mocht het toch zo zijn dat u liever wegwerpflesjes of drinkpakjes mee wilt geven, dan mag dat 
natuurlijk ook. Wij laten de leerlingen deze dan wel weer in hun lunchtas mee naar huis nemen, om 
daar weg te gooien 
 

➢ Sporten  
Sporten is enorm belangrijk en gezond! Echter, het is niet voor elk kind vanzelfsprekend om te 
sporten. Na een inventarisatie op Het Gele Park blijkt dat de vraag naar sporten na schooltijd erg 
groot is. 
Het idee is om komend schooljaar op woensdagmiddag activiteiten aan leerlingen van het Gele Park 
aan te bieden om hen zo kennis te laten maken met verschillende sporten. Kinderen kunnen zo op 
een laagdrempelige manier verschillende sporten uitproberen en ontdekken wat bij hem of haar past. 
Maandelijks word u geïnformeerd over welke activiteiten op welke datum zal plaatsvinden, zodat u 
uw kind tijdig aan kunt melden via een mail naar chris.weenink@paraatscholen.nl. Ook kunt u hier 
terecht voor meer informatie.  
 
Sportieve groet, 
 
Chris Weenink 
Vakdocent bewegingsonderwijs op ‘Het Gele Park’ 
Mail: chris.weenink@paraatscholen.nl 
 

  
➢ Medezeggenschapsraad 

In de nieuwsbrief van juli hadden we een oproep geplaatst vanwege een vacature voor de 
oudergeleding van de MR. We zijn héél blij dat de vacature vervuld is en we heten Eugene 
Krabbenborg welkom als nieuw lid oudergeleding MR Het Gele Park – Speciaal Basisonderwijs.  
  

➢ De Bieb op School  
De openingstijden zijn ruimer geworden t.w.:  
Maandag – dinsdag – donderdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 u. 
Woensdag van 13.45 – 14.30 u. Deze dag bent u als ouder ook van harte welkom.  
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