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Vanuit het team
Tot ziens
Sinds de herfstvakantie heb ik met veel plezier leiding mogen geven aan deze
fantastische school met gedreven en betrokken collega’s. Voor zover dat mogelijk en
nodig was, heb ik ook sommige ouders en kinderen leren kennen. In het afgelopen jaar
hebben we met elkaar Corona weer het hoofd geboden en een nieuwe rooster gekozen.
Ook is het gelukt voor elke klas een juf of meester te vinden en dat is deze tijd verre van
vanzelfsprekend. Nu is het tijd om het stokje over te dragen aan Jacqueline van den
Bosch die na de zomer jullie nieuwe schooldirecteur zal worden. Ik wens u een fijne
zomer, alle goeds toe voor de toekomst en hopelijk tot
ziens.
Met vriendelijke groet, Rose Notenboom

Juf Femke heeft een zoon
Op 28 juni is juf Femke bevallen van een prachtige zoon.
Hij heet Joa Pierre Wesdijk. Het gaat goed met Joa, juf
Femke is herstellende van een keizersnede. We wensen
hen veel geluk toe!

Coole Kikker
Ook volgend schooljaar zal meester Ed op dinsdag weer de
Coole Kikker training geven! Daar zijn we heel blij mee.

Rapport ophalen
Aanstaande woensdag 6 juli om 12.45 uur mag u in de klas het rapport van uw kind op
komen halen.
De kinderen van groep 2 mogen de map houden, alle andere kinderen nemen hun
map/rapport na de vakantie weer mee naar school.

Organisatorisch
Nieuwe schooltijden
Na de zomervakantie gaan de nieuwe schooltijden in. De inloop vindt plaats vanaf 8.20
uur, de lessen starten om 8.30 uur. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn de kinderen
om 14.45 uur uit. Op woensdag en vrijdag is dat 12.30 uur. Dat betekent dat de kinderen
op woensdag en vrijdag nog maar één pauzehapje hoeven mee te nemen.

Agenda groep 7 en 8
In groep 7 en 8 hebben de leerlingen een agenda nodig, graag een agenda met
weekindeling.

Vakanties, studiedagen en extra vrije dagen

De vakanties voor schooljaar 2022-2023 zijn:
● Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022
● Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
● Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
● Goede vrijdag en paasvakantie 7 t/m 10 april 2023
● Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
● Hemelvaartsvakantie 18 en 19 mei 2023
● Pinkstervakantie 29 mei 2023
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● Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023

Extra vrije dagen/studiedagen:
● maandag 22 augustus
● maandag 6 februari
● vrijdag 10 februari
● vrijdag 24 februari
● dinsdag 11 april
● vrijdag 16 en maandag 19 juni
● vrijdag 7 juli onder voorbehoud

Gymrooster

Dinsdag 8.30 - 9.30 groep 4a
Deze groep start bij de sporthal en mag om
8.15 naar binnen.

Dinsdag 9.30 - 10.30 groep 6

Dinsdag 13.45 - 14.45 groep 4b
Deze groep gaat vanaf de sporthal naar
huis.

Donderdag 8.30 - 9.30 groep 3a en 3b
Deze groepen starten bij de sporthal en
mogen om 8.15 naar binnen.

Donderdag 9.30 - 10.30 groep 7a en 7b

Donderdag 10.30 - 11.30 groep 8a en 8b

Donderdag 13.45 - 14.45 groep 5a en 5b
Deze groepen gaan vanaf de sporthal naar
huis.

Vrijdag Alle kleutergroepen gymmen, graag
gemakkelijke kleding aan!

Zwemrooster

De groepen 4 zwemmen iedere woensdag van 8.30 tot 9.15, zij starten dus in het

zwembad, ze gaan 8.20 naar binnen.

Vrijdag 11.30 - 12.15
Na douchen en aankleden mogen
de kinderen naar huis.

26-08-2022 groepen 5

02-09-2022 groep 6
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09-09-2022 groepen 7

16-09-2022 groep 8a

23-09-2022 groep 8b

Planning
- 4 juli: afscheidsavond groep 8b
- 4 juli: vandaag kijken we vast in de nieuwe groep
- 5 juli: uitzwaaien van groep 8
- 6 juli: rapporten
- 7 juli: laatste schooldag, de vakantie start om 14.30 uur!
- 8 juli: vrije dag
- dinsdag 23 augustus: eerste schooldag van het nieuwe schooljaar

Het team van De Bouwsteen wenst u en jullie een

Graag zien we alle kinderen dinsdag 23 augustus weer op school!

Let op: hieronder vindt u nog drie berichten van anderen.

Vanuit anderen
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VAKANTIE
BIJBEL
KLUB

Duik erin!!!

Er is in Salvatori in Strijen weer:

Vakantie Bijbel Klub!
Waar? Wanneer? Hoe laat?
In Salvatori (naast de Grote Kerk)
Dinsdag 9, woensdag 10 en donderdag 11 augustus.
Van 10:00 uur tot 12:00 uur
Wat we allemaal gaan doen: Spelen, knutselen, zingen, poppenkast kijken,
luisteren naar het Bijbelverhaal en nog veel meer!
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