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Nieuwsbrief mei 2022 
 
THEMA EMOTIE EN GEVOEL: ‘HET LEVEN IS EEN FEESTJE!’ 

Hoera! We zijn weer lekker van start gegaan na 

een heerlijke meivakantie. Hopelijk heeft 

iedereen lekker kunnen genieten en is 

iedereen weer opgeladen voor de komende 

schoolweken. We gaan ook aan de slag met 

een nieuw thema: Het leven is een feestje! De 

slingers hangen al in de gangen      . 

 

In dit thema staan met name emotie en gevoel centraal. We zijn benieuwd hoe de groepen 

met dit thema aan de slag gaan. In de volgende nieuwsbrief hoort u hier meer over. Succes 

weer allemaal! 

 

VAKANTIEROOSTER 2022 - 2023 

Het nieuwe vakantierooster is vastgesteld voor het schooljaar 2022 - 2023.  

Hieronder een overzicht van de vakanties en vrije dagen van volgend schooljaar: 

 

Herfstvakantie Maandag 24 oktober 2022 t/m vrijdag 28 oktober 2022 

Kerstvakantie  Maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie Maandag 20 februari 2023 t/m vrijdag 24 februari 2023 

Goede Vrijdag Vrijdag 7 april 2023 

2e Paasdag Maandag 10 april 2023 

Meivakantie Maandag 24 april 2023 t/m vrijdag 5 mei 2023 

Hemelvaart + vrijdag Donderdag 18 mei 2023 en vrijdag 19 mei 2023 

2e Pinksterdag Maandag 29 mei 2023 

Zomervakantie  Maandag 17 juli 2023 t/m vrijdag 25 augustus 2023 

 

 

UPDATE SOCIAL SCHOOLS 

Misschien heeft u het al gezien: Social Schools heeft een update gehad. 

Daardoor werkt het sturen van een persoonlijk bericht op een andere 

manier. U ziet nu in de app onderaan de knop 'gesprekken'. Via deze knop 

is het mogelijk een persoonlijk bericht te sturen naar de leerkrachten. Zie 

ook bijgevoegde foto. 
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MUSICALS GROEP 1/2 EN 3/4 

Op dinsdag 17 mei staat de musical van groep 3/4 op de 

agenda. In de week daarna op woensdag 25 mei mogen onze 

kleuters stralen op het podium. Zo leuk! De voorbereidingen 

zijn al in volle gang en de liedjes worden volop geoefend. Wat 

een plezier levert dit altijd op in de school. Wij worden er al 

heel vrolijk van      . Heel veel succes allemaal en vooral: veel 

plezier op het podium! 

 

 

HEMELVAARTWEEKEND 26 EN 27 MEI 

Niet vergeten: Donderdag 26 mei (Hemelvaart) en vrijdag 27 mei is iedereen lekker vrij. Geniet 

ervan allemaal! 

 

 

SLOTCONCERT ABBO-LEERORKEST 1 JUNI 

 

Voor de ouders van groep 5 en 6: op woensdag 1 juni staat het slotconcert van het leerorkest 

van Stichting ABBO op de agenda. Alle kinderen van de groepen 5 en 6 verzorgen dan een 

fantastisch concert in De Maagd in Bergen op Zoom. De ouders van groep 5 en 6 ontvangen 

hierover nog een bericht via Social Schools. 
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Bericht van Stichting ZON 
 

 

 

 

 

 

Kriebelbeestjes 
 

 

Het thema waar we nu in werken is Kriebelbeestjes. We hebben al mooie sprinkhanen 

gemaakt van onze voetafdrukken. Dit is een sensopathische activiteit waarin we koud 

voelen van de verf, kriebelen voelen van de kwast en druk voelen van het papier. 

 

 

Ook hebben we onze eigen kriebelbeestjes "gevangen” in een potje en de prachtigste 

vlinders gemaakt! 

 

Gaan jullie wel eens op zoek naar kriebelbeestjes?! 
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Bericht van Mamaloe 
 

 

 

Kinderopvang: 

• Wij zijn gestart met thema kriebelbeestjes. Wat valt hier veel over te ontdekken en te 
vinden buiten zeg. Mochten jullie thuis nog materiaal hebben wat hierbij aansluit, 
neem het mee! Bijvoorbeeld boekjes of kijkpotjes om de insecten eens van dichtbij te 
kunnen bekijken. 

 
 

• Donderdag 26 mei Hemelvaart en vrijdag 27 mei zijn wij gesloten. 

• Dinsdagavond 31 mei is het ouderavond. U wordt tegen die tijd geïnformeerd via 
konnect hoe u een 10 minuten gesprek kunt aanvragen.  
 

 

Buitenschoolse opvang: 

• Na de meivakantie toveren we de bso om lente sfeer. Alle speelplannen staan in het 
teken van Lente en de activiteiten. We hebben een experiment, hazen spelletjes, 
kuikens maken en nog veel meer. 

• Donderdag 26 mei Hemelvaart en vrijdag 27 mei zijn wij gesloten. 

• We hebben een nieuwe vloer bij de  BSO! Zijn we erg blij mee, dus kom vlug eens 
binnen kijken! 
 

 

 

 

 

 

 

 


