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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  

 
  

➢ Baby nieuws  

  Juf Rowan is 15 januari bevallen van een dochtertje, haar naam is MAY. 

  Felicitaties aan de kersverse ouders.  

 

➢ Nieuwe directeur 

Op 1 februari aanstaande start Ruud Leuverink als nieuwe directeur van zowel het 

basisonderwijs, als van het speciaal basisonderwijs. 

Op verzoek van beide teams en in goed overleg met Ruud, onze bestuurder, beide  

management teams en MR’en is ervoor gekozen dat Sander, de interim directeur   

in beginsel nog tot eind maart betrokken blijft, zodat de lopende ontwikkelingen binnen de 

beide scholen en binnen het IEKC door kunnen gaan en een goede overdracht kan 

plaatsvinden. 

 

Daarnaast heeft Ruud met zijn huidige school de afspraak gemaakt, dat hij daar tot de  

voorjaarsvakantie nog anderhalve dag per week betrokken blijft. Die zorgzaamheid naar de  

school die hij achterlaat, kan iedereen natuurlijk alleen maar waarderen en dan is het dus  

fijn dat er altijd wel een directeur hier aanwezig is, terwijl hij nog even daar is. Hoe mooi is  

het dat besturen van verschillende scholen dit met elkaar mogelijk maken? Je kunt  

zorgzaam afscheid nemen en zorgzaam starten! 

  

We houden het in eerste instantie even simpel: Ruud staat samen met Harriet gewoon bij 

de voordeur tussen 08.15 en 08.30 uur. Er zullen vast wel informele momenten zijn, dat u 

even kennismaakt, maar we hebben ook voor iedereen gezocht naar een mogelijkheid om 

Ruud op een passend moment en een prettige manier te ontmoeten: Een Meet & Greet in  

levenden lijve! 

Dat willen we graag doen tijdens extra informatieavonden op dinsdag 14 en woensdag 15 

maart. Noteer deze s.v.p. alvast in uw agenda; u ontvangt tijdig meer informatie hierover. 

 


