
Nieuwsbrief  
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Belangrijke data 
7-9 Informatieavond alle Units 
12-9 t/m 16-9 Wees Welkom Week 
21-9 t/m 23-9   Kamp groep 7/8 
 

Studiedagen 2022/2023 
Woensdag  9-11-2022 studiedag 
Maandag    9-1-2023 studiedag 
Woensdag  8-2-2023 studiemiddag vanaf 
12 uur 
Vrijdag        24-2-2023 studiedag 
Donderdag 6-4-2023 studiemiddag vanaf 
12 uur 
Dinsdag      11-4-2023 studiedag 
Woensdag  7-6-2023 studiemiddag vanaf 
12 uur 
  
 

Start van het nieuwe schooljaar 
Hoera!  
 
Afgelopen maandag mochten we weer starten. In 
alle units hebben we een toost uitgebracht op 
een mooi nieuw schooljaar vol 
ontwikkelmomenten, uitdagingen en 
nieuwsgierigheid.  
 
Vorige week hebben we als team al hard gewerkt 
om de school weer gezellig te maken. Al het 
meubilair staat weer op zijn plek en na de 
startvergadering hebben we met elkaar een 
kanotocht gemaakt op de Boezem in Groot 
Ammers. Sommige juffen bleken de balans niet 
zo goed te kunnen bewaren, maar qua 
samenwerking zit het zeker goed. Ze namen 
namelijk tegelijk een onbedoelde duik in de 
Boezem. Wij hebben als team een gouden start 
gemaakt en juf Chantal welkom geheten, dat ze 
daarbij een nat pak opliep, had niemand kunnen 

voorzien 😉  
 

 
 
In de groepen werken we de komende weken 
ook aan het groepsgevoel. Deze startweken zijn 
de ‘gouden’weken waarbij we extra werken aan 
samenwerking en verbinding. U bent in de ‘wees 
welkom week’  dan ook van harte uitgenodigd 
om met ons mee te kijken in de lokalen tijdens 
de lessen. Hierover leest u verderop in de 
nieuwsbrief meer.  
 
Ik wens iedereen een mooi schooljaar toe vol 
kleine geluksmomentjes! 
 
 
 

Schoolfruit                                      

Vanaf 5 september tot 10 februari 

zullen wij schoolfruit ontvangen. De 

fruitdagen zijn donderdag en 

vrijdag. Wij zijn nog op zoek naar 

ouders die willen helpen bij het 

snijden van het fruit. U kunt zich 

opgeven bij via csikken@o2a5.nl 

 

Nieuwe leerlingen 
Bij de Avonturiers hebben we weer een 
nieuwe leerling mogen verwelkomen, 
Thijs van Meerkerk! 

Juf Nikee 
Juf Nikee geniet nog volop van haar 
verlof. Op 13 oktober is juf zal zij weer 
op school aanwezig zijn bij de 
Avonturiers.  



Informatieavond  
Woensdag 7 september houden wij een informatieavond. U krijgt informatie over ons 
onderwijs en toetssysteem. Komt u ook? 
 
De avond ziet er als volgt uit: 
Avonturiers:    19.00 – 19.30 uur 
Zeevaarders :   19.30 – 20.00 uur 
Onderzoekers: 20.00 – 20.30 uur 
Uitvinders:    20.30 – 21.00 uur 
 
 
 

Wees Welkom Week 
In de week van 12 september houden wij de         
Wees Welkom Week. 
 
Deze week, maandag tot en met vrijdag, bent u van harte 
welkom om mee te kijken in de units. U kunt zich 
eenmalig inschrijven op een tijdstip om een half uur mee 
te kijken tijdens de lessen. We kunnen maximaal 5 ouders 
per half uur in de lokalen kwijt. Vanaf volgende week kunt 
u zich inschrijven via de app.  
 
 
 

Schoolfotograaf 
De schoolfoto’s lieten lang op zich wachten afgelopen  
schooljaar, erg vervelend.  
 
Vanaf dit schooljaar zullen wij gaan werken met een  
andere schoolfotograaf.  
Wij verwachten mooie foto’s met een snelle levertijd!  
 
 
 

Vakantierooster 2022/2023 
Herfstvakantie 24-10-2022 t/m 28-10-2022 
Kerstvakantie  26-12-2022 t/m 06-01-2023 
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023 
Goede Vrijdag en Pasen 07-04-2023 t/m 10-04-2023 
Meivakantie  24-04-2023 t/m 05-05-2023 
Hemelvaart  18-05-2023 t/m 19-05-2023 
Pinksteren  29-05-2023 
Zomervakantie 2023 10-07-2023 t/m 18-08-2023 
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