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AGENDA jan./febr./mrt. 
Di. 1 febr.  Studiemiddag. Kinderen 12.00 uur vrij. 
  ColumBus  
Do. 3 febr.  Juffen-/meesterfeest groep 7/8 
Di. 15 febr. ColumBus 
Vr. 18 febr.  Uitgave 1e rapport 
Di. 22 febr. Gezamenlijke avond rapport gesprekken  

groep 1 t/m groep 7 
Niet iedereen kan op deze avond worden 
ingepland. Deze overige gesprekken vinden 
zoveel mogelijk in dezelfde week plaats. 

Vr. 25 febr. Juffenfeest groep 1/2 

Ma. 28 febr. t/m Voorjaarsvakantie 
Vr. 4 maart 
Di. 8 maart Juffenfeest groep 3 
Di. 15 maart  ColumBus 
Wo. 16 maart Start KinderKunstweek 

“Bomen in de kunst!” 
Di. 22 maart Juffenfeest groep 4 
Wo. 23 maart Studiedag: alle kinderen vrij 
Wo. 30 maart Kijkmiddag KinderKunstweek  

van 14.00 uur – 14.45  uur

Aandachttrainingen 
Juf Joke en meester Guy hebben een scholing gevolgd voor het geven van 
aandachttrainingen aan kinderen.  
Vanaf volgende week wordt in diverse groepen gestart met de eerste les! 
Meester Guy geeft deze lessen in groep 5 t/m 8 en juf Joke doet dit in groep 2 t/m 4. 
Het betreft een serie van 8 lessen die voor de zomervakantie in groep 2 t/m 8 worden 
gegeven. Op het moment dat meester Guy en juf Joke deze lessen geven, zal ik hen 
vervangen in de eigen klas. In de bijlage leest u meer over de inhoud van deze lessen. 
 

Coronaproblematiek 
Momenteel lopen de besmettingen met het Coronavirus op. 
Tot op heden hebben wij geen groep in quarantaine hoeven sturen, maar we weten dat dit 
snel kan veranderen.  
Wij zullen er alles aan doen om fysiek onderwijs aan de kinderen op school te kunnen geven. 
Eigenlijk kan er geen leerkracht ziek worden. Zo werkt het echter helaas niet… 
Als er leerkrachten ziek thuis komen te zitten en wij hebben geen 
vervangingsmogelijkheden, kan dit ook gevolgen hebben voor de klas. Een groep zou dus 
zomaar één of meerdere dagen thuis kunnen komen te zitten. Het is voor ons dan een 
situatie van overmacht. Zelfs noodopvang is dan niet mogelijk. 
Doet deze situatie zich voor dan zullen wij u zo snel mogelijk op de hoogte brengen.  
Indien de leerkracht daartoe in staat is, zal er onderwijs op afstand gegeven worden. 
Het kan ook zijn dat een klas in quarantaine moet wanneer er 3 of meer besmettingen zijn. 
Met deze informatie kunt u zich vast voorbereiden op “wat als dit zich voordoet”.  
U moet er namelijk (helaas) rekening mee houden dat u hier op zeker moment mee 
geconfronteerd kan worden. 

  



Kindermattheüs 
De uitvoering van de Kindermattheüs in de Grote Kerk van Veere stond gepland op Goede 
Vrijdag. 
Vanwege alle coronaperikelen kan dit helaas weer niet doorgaan.  
We hopen dat het volgend schooljaar wel gaat lukken!  
Dat geeft als gevolg dat de kinderen nu op Goede Vrijdag en 2e Paasdag vrij zijn.  
(15 t/m 18 april) 
Deze mogelijkheid stond ook al in de schoolkalender vermeld. 
 

Studiemiddag 
Tijdens de studiemiddag van 1 febr. gaan we ons als team verder verdiepen in Bewegend 
Leren. 
Daarnaast gaan we aan de slag met ambitie- en kwaliteitskaarten om ons onderwijs nog 
beter te ontwikkelen en vorm te geven. 

 
Vakanties 2022-2023 
Dag van de Leraar  05-10-2022 
Herfstvakantie   24-10-2022 t/m 28-10-2022 
Kerstvakantie    26-12-2022 t/m 06-01-2023 
Voorjaarsvakantie  20-02-2023 t/m 24-02-2023 
Paasvakantie   07-04-2023 t/m 10-04-2023 
ingeval Kindermattheüs 10-04-2023 t/m 11-04-2023 
Meivakantie   24-04-2023 t/m 05-05-2023 
Hemelvaartsdag  18-05-2023 t/m 19-05-2023 
Pinksteren   29-05-2023 t/m 30-05-2023 
Zomervakantie  17-07-2023 t/m 25-08-2023 
 

Wist u dat… 
 

• de kippenren heel mooi is geworden!(zie foto) 

• het nachthok binnenkort wordt besteld en de “bewoners” hun intrek nemen 
wanneer het wat warmer gaat worden. 

• we als ondergrond zand met schelpen(gruis) willen aanbrengen.  

• we het fijn zouden vinden wanneer de kinderen ons hierbij willen helpen. 

• de kinderen na een bezoekje aan het strand een emmertje neer kunnen kiepen op de 
tegels bij de ren. 

• de leerkrachten van groep 7/8 op 3 februari hun juffen/meesterfeest vieren en i.p.v. 
cadeautjes liefst een bijdrage voor Jarige Job ontvangen. 

• er in de voorjaarsvakantie(2 maart) weer het Zeeuws Kampioenschap Apenkooien in 
Oostkapelle wordt georganiseerd.  
Inschrijven hiervoor kan vanaf morgen.(zie bijlage) 
 

 
 

Hartelijke groet, 
namens het team, 
Jacco Onderdijk. 
 


