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Nieuwsbrief
Schooljaar : 2021/2022
Nummer : 15
Datum : 22-04--2022
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda
APRIL/MEI 2022
23 apr t/m 8 mei

Vrij ivm meivakantie

MEI 2022
12 mei
13 mei
16 mei t/m 25 mei
20 mei
26 mei
27 mei

MR vergadering
Kijkkwartier
CITO periode
Nieuwsbrief
Vrij ivm Hemelvaart
Vrij ivm Hemelvaart

van 19:30–21:00 uur
van 08:30-08:45 uur

https://app.socialschools.eu/calendar

Namens het team wens ik alle leerlingen en hun ouders een hele fijne vakantie toe. Na de vakantie hebben we nog
tien weken om lekker veel te leren en te oefenen maar ook om ons 100-jarig bestaan te vieren. De aftrap is op
maandag 13 juni a.s., meer informatie volgt.
Op de website is wel weer een verhaal te lezen onder het kopje jubileum! Juf Betty haalt herinneringen op aan de
vele jaren dat zij directeur was van onze school. https://www.willemvanoranjeschool.nl/jubileum
Paasontbijt
Alle groepen hebben donderdag 14 april jl. genoten van het Paasontbijt en geluisterd naar het Paasverhaal. Een
aantal leerlingen doet mee aan de Ramadan, zij hebben hun ontbijtje meegenomen naar huis om er later van te
genieten. Dank aan de OR voor de goede organisatie.
Fietsen parkeren
Leerlingen parkeren hun fietsen en steppen op het plein. In de steeg zijn ook 5 rekken, als deze vol zijn dan loop je
door naar het plein. Fietsen op de standaard voor het trappetje in de steeg staan in de weg voor groep 3. De
gemeente kijkt (al heel lang) naar het plaatsen van fietsenrekken voor de hoofdingang. Helaas is hier nog steeds
geen uitsluitsel over.
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Avond4daagse (A4D)
Onze school organiseert haar eigen avond4daagse. Deze zal zijn van dinsdag 7 juni 2022 tot en met vrijdag 10 juni
2022. De inschrijving zal medio begin mei a.s. van start gaan.
Vakantie- en studiedagen 2022-2023
Onderstaand de vakantie- en studiedagen voor het volgend schooljaar. Op de studiedagen werken we aan het
doorontwikkelen van ons onderwijs. Omdat we dan met het hele team bij elkaar zijn, zijn deze dagen bijzonder
waardevol en effectief. Let op: Goede vrijdag is een lesdag, de laatste schooldag van het jaar zijn alle leerlingen om
12 uur vrij.
2022-2023
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Pasen
Meivakantie incl. koningsdag
Hemelvaart + vrijdag aansluitend
Pinksteren
Laatste schooldag
Zomervakantie

van
t/m
15-10-2022
23-10-2022
24-12-2022
08-01-2023
25-02-2023
05-03-2023
lesdag geen vrij
10-04-2023
22-04-2023
07-05-2023
18-05-2023
19-05-2023
29-05-2023
21-07-2023 vanaf 12:00 uur vrij
22-07-2023
03-09-2023

Studiedagen (alle groepen vrij uitgezonderd 10-02-2023):
Maandag
19-09-2022
Vrijdag
18-11-2022
Vrijdag
10-02-2023 geldt alleen voor groep 8
Maandag
13-02-2023
Vrijdag
26-05-2023
Vrijdag
30-06-2023
Maandag
03-07-2023
Website
Op de website vindt u verschillende verslagen , brieven en overzichten onder het kopje ‘Algemene brieven’:
https://www.willemvanoranjeschool.nl/algemene-brieven

- Brief Universiteit Utrecht
- Flyer onderzoek opvoedstress

WWW.WILLEMVANORANJESCHOOL.NL
De jarige(n) tot en met 20-05-2022
Oliver
Swinda
Merijn
Henkie
Mick
Arielle
Imme
Thijs
Sanne
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Lorena
Teun
Can
Van harte gefeliciteerd!!!!
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