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Na een heerlijke herfstvakantie zijn we vandaag weer begonnen. We hopen dat u van de 

vakantie heeft genoten. Voor de vakantie stond alles in het teken van de 

Kinderboekenweek. Er zijn veel activiteiten georganiseerd rondom lezen. We hebben de 

Kinderboekenweek afgesloten met een succesvolle boekenmarkt. Ik wil u bedanken voor de 

hoeveelheid bonnetjes die we hebben ontvangen. Daar gaan we weer mooie boeken van 

kopen.  

 

Luizen 

Vanmorgen zijn de luizenpluizers weer op school geweest en hebben in verschillende 

groepen kinderen aangetroffen met neten/ luizen. Alle ouders zijn persoonlijk op de hoogte 

gesteld. Maar we vragen u om alert te blijven en 

goed te blijven kammen bij uw kind.  
  

foto: herfstdiertjes door groep 3 en 4 
 

Verlof 

Vanaf dat een kind 5 jaar is, is het leerplichtig. In 

sommige gevallen kan er verlof worden 

aangevraagd voor bijvoorbeeld een jubileum of 

voor vakanties buitenom de schoolvakanties. Die 

regels zijn heel streng en ik heb ze zelf niet 

bedacht, maar wij moeten ons er wel aan 

houden. Voor de vakantie kregen we veel 

verlofaanvragen binnen die helaas meerdere 

keren moesten worden afgekeurd. 

Op onze site kunt u de spelregels 

‘verlofaanvraag’ lezen en daar ook de papieren versie downloaden als u denkt hiervoor in 

aanmerking te komen. Er dient altijd bewijs aangeleverd te worden. De directeur moet dan 

toestemming verlenen. We hebben ook ervaring dat er leerplichtambtenaren op Schiphol 

staan te controleren en dan vragen naar een verlofformulier. Wanneer u uw kind ziek meldt 

en u blijkt toch een dagje weg (of eerder op vakantie), kunnen wij daar als school ook een 

boete voor krijgen. Dus we vragen u altijd open en eerlijk met ons te communiceren.  

 

Vakanties 

Voor volgend schooljaar (2022-2023) heeft de MR het vakantierooster goedgekeurd. 

Hieronder ziet u alle vakanties en studiedagen voor dit jaar en het jaar daarna. I.v.m. het 

continurooster wordt er voor een vakantie op vrijdagmiddag geen vrij meer gegeven. Nu 

kerstavond op vrijdag 24 december 2021 valt en de kinderen gewoon die dag naar school 

moeten, zal bij uitzondering die dag wel maar tot 12.00 uur school zijn.  

 

2021-2022 

Studiemiddag  do. 4 november 12.00 uur uit 

Kerstvakantie   ma. 27-12-2021 – vr 07-01-2022 (vrijdag 24 december 12.00 uur uit) 

Studiemiddag  do. 17 februari   12.00 uur uit 

Voorjaarsvakantie  ma. 28-02-2022 – vr 04-03-2022 



Pasen  za. 16-04-2022 – di 19-04-2022 (Goede Vrijdag is de Mattheus Passion 

voor de bovenbouw, onderbouw heeft Paasviering op school) 

Meivakantie   ma. 25-04-2022 – vr 06-05-2022 

Hemelvaartsdag  do. 26-05-2022 – vr 27-05-2022 

Pinksteren  ma. 06-06-2022 – di 07-06-2022 

Extra lang weekend  vr.  24-06-2022 – ma 27-06-2022 

Zomervakantie  vr  22-07-2022 – vr 02-09-2022 

     

2022-2023 

Studiedag   5 oktober (dag van de leraar) 

Herfstvakantie  ma. 24-10- 2022- vr 28-10-2022 

Kerstvakantie   ma. 26-12-22 – vr 06-01-2023 

Voorjaarsvakantie  ma. 20-02-2023- vr 24-02-2023 

Pasen    vr. 07-04-2023- ma 10-04-2023 

Meivakantie  ma. 24-04-2023 – vr 05-05-2023 

Hemelvaartsdag          do. 18-05-2023- vr 19-05-2023 

Pinksteren   ma. 29-05-2023 – di 30-05-2023 

Zomervakantie:  vr. 14-07-2023- vr 25-08-2023 

 
foto: groep 7 beklimt de vuurtoren in Westkapelle 

 

 

Stage 

Ook dit jaar hebben we een aantal stagiaires bij ons 

op het Kindcentrum rondlopen. In groep 3 /4 loopt juf Joreen stage. Zij is er elke maandag, 

dinsdag en woensdag en zij loopt ook stage bij de peutergroep en op het kinderdagverblijf. 

In groep 7 komt meester Wesley op donderdag en vrijdag stagelopen. Hij volgt de opleiding 

tot onderwijsassistent. Bij het kinderdagverblijf loopt juf Irina Stage, zij volgt de opleiding tot 

pedagogisch medewerker. In groep 1/2 komt juf Emily op donderdag en vrijdag en zij volgt 

de opleiding kind-professional. Alle vier deze stagiaires volgen hun opleiding bij Scalda 

Middelburg. Wij hopen dat zij een fijne en leerzame tijd hebben bij ons in het kindcentrum. 

 

 

Herdenking bevrijding Zoutelande/Walcheren 

Op dinsdag 2 november vindt in en bij de Catharinakerk te Zoutelande de jaarlijkse 

herdenking plaats van de bevrijding van Zoutelande/Walcheren.  Dit jaar alweer 77 jaar 

geleden. Het monument bij de kerk is door de school geadopteerd en de kinderen van 

groep 7 en 8 zullen bij de herdenking aanwezig zijn. We vinden het belangrijk om stil te staan 

bij de geschiedenis van Zoutelande. Maar ook om dankbaar te zijn dat wij in vrede mogen 

opgroeien en leven. Voor de vakantie is André Cijvat komen vertellen over de oorlog in 

Zoutelande.  

De kinderen dragen tijdens de herdenking gedichten voor, lezen de namen van de 

overledenen uit Zoutelande voor en brengen daarna een bloemenhulde bij het monument.   

Wij nodigen u van harte uit de herdenking bij te wonen, deze zal om 11.00 uur beginnen. 

Dezelfde middag zal groep 8 ook aansluiten bij de herdenking bij het graf van A.P. MacLeod 

(een omgekomen vliegenier tijdens WO II) op de begraafplaats aan de Westkapelseweg, 

door leden van de Unie van Nederlandse Veteranen.   

 



Week van de Mediawijsheid (4 t/m 12 november)  

Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen de leerlingen van groep 7 en 8 mee aan 

MediaMasters. Met deze serious game maken de kinderen spelenderwijs kennis met de 

kansen en gevaren van media. In de klas en thuis gaan zij aan de slag met verschillende 

opdrachten over onderwerpen, zoals: WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. 

De klas die de meeste bits (punten) scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas van 

Nederland’ noemen én wint mooie prijzen. 

MediaMasters is een onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar draait de 

#WvdM om de vraag: hoe houden we het samen sociaal online? Door heel het land vinden 

in buurthuizen, bibliotheken en scholen verschillende activiteiten plaats. Kijk voor meer 

informatie en activiteiten op www.weekvandemediawijsheid.nl 

 

Wist u dat? 

 

• Deze week de inlogcodes van de schoolfotograaf mee naar huis gaan? 

• We nog steeds dringend opzoek zijn naar ouders voor de oudercommissie? 

• Er bij de natuurouders met smart gewacht wordt op versterking? 

• We bij de voorschoolse opvang nog plek hebben? 

• Ook op de BSO op vrijdag veel plaats is vrijgekomen? 

• Het rapport zo populair is dat u hem liever thuishoudt dan op school… maar we hem 

toch graag voor 1 december terug hebben. 

• Groep 8 volgende week een bezoek gaat brengen aan het Industrieel museum in Sas 

van Gent? 

• We weer meedoen met schoolschaatsen in Middelburg? 

• We op 17 november meedoen aan de actie ‘mono scoort’ van Veilig Verkeer 

Nederland? 

• Vandaag de uitslag bekend wordt van de zonnebloemwedstrijd? 

• Er al veel ouders de oudergelden hebben overgemaakt, dank daarvoor, heeft u het 

nog niet overgemaakt, wilt u dat dan binnenkort doen via de betaallink?  

• We op 1 oktober (dat is de landelijke teldatum) 112 kinderen op school hadden 

• U ‘Vriend van de school’ kunt worden met uw bedrijf voor een klein bedrag per jaar? 

• We op 3 december hoog bezoek uit Spanje verwachten. 

 

 

Hartelijke groet namens het team, 

 

Marina van de Giessen 

 

 

Vriend van de school deze maand is: 

http://www.weekvandemediawijsheid.nl/

