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Vakantierooster 2022-2023: 
Het nieuwe vakantierooster voor het 
schooljaar 2022-2023 ziet er als volgt uit: 

Herfst  17-10-2022 t/m 21-10-2022 
Kerst  26-12-2022 t/m 06-01-2023 
Carnaval 20-02-2023 t/m 21-02-2023 
Voorjaar 27-02-2023 t/m 03-03-2023 
Pasen  10-04-2023 
Koningsdag 27-04-2023 t/m 28-04-2023 
Tulp/Mei 01-05-2023 t/m 05-05-2023 
Hemelvaart 18-05-2023 t/m 19-05-2023 
Pinksteren 29-05-2023 
Zomer  24-07-2023 t/m 01-09-2023 
 
In dit overzicht staan de studiedagen nog niet 
vermeld. Dit volgt zo spoedig mogelijk. 

PBS: 
Save the date  
Op donderdag 12 mei organiseren we een 
informatieavond over “Kinderen Online”: hoe 
begeleid je je kind tot bewuste en kritische 
gebruikers van sociale media & games? Hoe 
stimuleer je je kind om ook online respectvol 
met anderen om te gaan. 
Meer info volgt….. 

Weerbaarheid middels kickboks lessen 
Vorige week is Mutlu Karabulut (vader van 
Devin uit groep 4) begonnen met de lessen 
weerbaarheid en zelfvertrouwen voelen in je 
lichaam. 
Mutlu geeft de lessen vanuit zijn achtergrond 
als kickbokser.  
Het doel is dat kinderen op het schoolplein in 
staat zijn om op een veilige respectvolle wijze 
met elkaar om kunnen gaan. Tijdens de lessen 

leren de kinderen hun eigen grens te voelen 
en deze grens aan te geven met de daarbij 
behorende lichaamshouding en stemgebruik. 
Dit leert Mutlu de kinderen door gebruik te 
maken van kickboks technieken. 

Respectweek van maandag 9 mei tot en met 
vrijdag 13 mei 
Op dit moment zijn we nog druk aan het werk 
met de voorbereidingen op deze week. 
Wat we al wel zeker weten is dat we heel 
graag weer ouders in onze school willen 
uitnodigen. De driehoek ouders, kinderen, 
school is van essentieel belang om kinderen te 
laten groeien. In de afgelopen coronaperiode 
is het niet mogelijk geweest om ouders binnen 
de school te laten komen. Gelukkig zijn de 
eerste activiteiten met ouders in de school al 
geweest. Maar om het te vieren dat iedereen 
weer mag komen willen we graag ouders 
uitnodigen voor een high tea op dinsdag 10 
mei en donderdag 12 mei. 
Elkaar ontmoeten, gezellig samen zijn, 
kennismaken met andere ouders zullen op dat 
moment centraal staan. 
Mochten ouders niet kunnen, mogen er ook 
opa's of oma's samen met het kind komen 
high teaën. We gaan uit van max. 2 
volwassenen per kind. 
Jullie ontvangen hierover voor de meivakantie 
meer informatie. 
 
Zoen en zoef strook 
De afgelopen periode hebben we over het 
verkeer op de zoen en zoef strook data 
verzameld. Dat betekent: we hebben gekeken 
hoe zoenen en zoeven verloopt, hoeveel 
auto's er stoppen, hoeveel kinderen er zoenen 
en zoeven.  
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Er zijn enkele ouders van beide scholen die de 
auto ongelukkig neerzetten. Daardoor loopt af 
en toe de doorstroom minder goed. Daarnaast 
zijn er enkele ouders van beide scholen die de 
auto parkeren op de zoen en zoef strook en 
vervolgens de school inlopen. 
Let op: Als jullie de kinderen met de auto via 
de zoen en zoef strook naar school brengen, 
gaat dit over zoenen en zoeven. Degene die 
brengt, blijft bij de auto, laat de kinderen uit 
de auto, zoenen en rijden. 
Stop de auto zover mogelijk rechts op de 
strook, daarbij moet je even doorrijden tot het 
achterste lege plekje. Zo kunnen er meer 
auto's zoenen en zoeven. 

Koningsspelen: 
Op vrijdag 22 april organiseren we samen met 
de Imenhof de koningsspelen voor alle 
kinderen.  
De groepen 1, 2 en 3 blijven op het terrein bij 
school. Zij starten om 8.45 uur met de sport- 
en speldag en gaan door tot 12.00 uur. Daarna 
begint voor hen de vakantie. 
De kinderen van deze groepen starten met 
een Koningsontbijt op school. 

De groepen 4 t/m 8 starten om 9.00 uur op 
het terrein van KVV Losser en AJC. We 
verzamelen tussen 08.45 uur en 09.00 uur bij 
de kantine van KVV. (Groep 4 t/m 8 komt dus 
niet eerst op school) 
We starten met een gezamenlijke dans, om 
vervolgens door te stromen naar de 
sportonderdelen. 
De sportdag loopt door tot 13.00 uur. Vanaf 
dat moment mag uw kind zelfstandig naar 
huis of komt u uw kind ophalen.  
Een drankje en iets lekkers voor tussendoor 
wordt door ons geregeld.  
Tijdens de gezamenlijke lunch op het 
sportveld nuttigen de kinderen hun eigen 
meegebrachte lunchpakket en zorgen wij voor 
een extra versnapering. 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind in 
sportkleding of hele soepele kleding naar het 
sportveld komt? Het weer hebben we niet in 
de hand, dus wilt u daar zelf rekening mee 
houden? 
Ouders die zich voor hulp hebben aangemeld 

willen we vragen om uiterlijk 08.45 uur 
aanwezig te zijn. 

MR-update: 
We hebben in de afgelopen vergadering 
gesproken over de NPO-gelden. NPO betekent 
Nationaal Programma Onderwijs. Alle scholen 
hebben extra subsidie gekregen van de 
overheid. Hiermee kunnen de eventuele 
achterstanden, die ontstaan zijn tijdens en na 
corona, worden hersteld. Op De Verrekijker 
hebben wij deze subsidie ingezet voor extra 
begeleiding van leerlingen buiten de groep 
(zowel individueel, als in kleine groepen) en 
inzet van een tekencoach. Daarnaast hebben 
we extra begeleidingsprogramma’s 
aangeschaft voor technisch lezen, spelling en 
rekenen. 

Vrije dag? 
Wij kregen een melding dat er info vanuit het 
Carmelcollege is gestuurd over “11 april als 
vrije dag”???? 
Om misverstanden te voorkomen: 
Bij ons is dit een gewone schooldag. 


