
 

Jaaroverzicht 2022-2023 
 

 
Vakanties en vrije dagen 
Herfstvakantie: 24 oktober t/m 28 oktober 2022 
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 
 vrijdag 23 december 11.45 uur vrij 
Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 24 februari 2023 
2de Paasdag:  10 april 2023 
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023 
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023 
2de Pinksterdag: 29 mei 2023 
Zomervakantie: 17 juli t/m 25 augustus 2023 
 vrijdag 14 juli 11.45 uur vrij 

 

Studiedagen team (alle kinderen vrij) 
Maandag 19 september 2022 
Maandag 14 november 2022 
Vrijdag 31 maart 2023 
Donderdag 15 juni 2023 

 
Kleutervrije dagen en middagen (groep 1-2) 
Woensdag 5 oktober 2022  
Vrijdagmiddag 17 februari 2023, vanaf 11.45 uur 
Vrijdagmiddag 21 april 2023, vanaf 11.45 uur 
Dinsdag 11 april 2023 
Woensdag 28 juni 2023 
Vrijdag 7 juli 2023 (alleen groep 1) 

 

Schoolreisjes 
Groep 1-2:  Vrijdag 23 juni 2023 
Groep 3-4-5: Dinsdag 20 juni 2023 
Groep 6-7:  Dinsdag 27 juni 2023 

 

Vieringen en activiteiten 
Kinderboekenweek: 5 t/m 14 oktober 2022 
Sinterklaasviering: maandag 5 december 2022 
(6 december 1e uur vrij, start om 09.15 uur) 
Kerstviering: donderdag 22 december 2022 
Letter-leesfeest groep 3: woensdag 1 februari 2023 
Carnavalsviering: vrijdag 17 februari 2023  
Paasviering: vrijdag 7 april 2023 
Koningsspelen: vrijdag 21 april 2023 
Kamp groep 8: datum volgt 
Musical groep 8:  donderdag 6 juli 2023 
Oudste kleuterdag: vrijdag 7 juli 2023 
Uitvegen groep 8: dinsdag 11 juli 2023 
Meedraai-ochtend: woensdag 12 juli 2023 
Uitglijden groep 2: vrijdag 14 juli 2023 
 

Informatiebijeenkomsten 
Groepen 1-2: Maandag 12 september 2022, 19.00 uur 
Groepen 3-5: Dinsdag 13 september 2022, 19.00 uur 
Groepen 6-8: Donderdag 15 september 2022, 19.00 uur 
 
 

Inloopmomenten 
Maandag 29 augustus 2022 (inloop XL tot 08.45 uur) 
Maandag 26 september 2022 
Vrijdag 14 oktober 2022 
Woensdag 16 november 2022 
Dinsdag 13 december 2022 
Donderdag 19 januari 2023 
Maandag 13 februari 2023 
Vrijdag 24 maart 2023 
Woensdag 12 april 2023 
Dinsdag 23 mei 2023 
Donderdag 22 juni 2023 
 
 

Contactmomenten 
Eerste oudergesprekken groep 1-2  
21 t/m 25 november 2022 
Tweede oudergesprekken groep 1-2 
5 t/m 9 juni 2023 
Startgesprekken groepen 3-7 
12 t/m 30 september 2022 
Voortgangsgesprekken groepen 3-7 
13 t/m 17 februari 2023 
Voorlopig adviesgesprekken groep 8 
21 t/m 25 november 2022 
Definitief adviesgesprekken groep 8 
30 januari t/m 3 februari 2023 

 

Rapport mee 
Groep 2:  
Eerste rapport: 18 november 2022 
Tweede rapport: 2 juni 2023 
Groep 3-7:  
Eerste rapport: 10 februari 2023 
Tweede rapport: 30 juni 2023 
Groep 8: 
30 januari t/m 3 februari 2023 (bij definitief adviesgesprek) 

 
  



Toelichting bij jaarkalender 2022-2023 
 
 

Start schooljaar 
Op maandag 29 augustus 2022 start het nieuwe schooljaar. We hopen natuurlijk dat een korte gezamenlijke opening op het 
grote schoolplein en een inloop XL voor alle ouders mogelijk is. Maar we weten niet hoe het coronavirus zich gaat  
ontwikkelen en of er na de zomervakantie sprake is van aangescherpte richtlijnen. Als de plannen wijzigen, laten we dat 
uiteraard weten in de eerste nieuwsbrief op vrijdag 26 augustus. 
 

Informatiebijeenkomsten 
Voor alle groepen worden informatiebijeenkomsten gehouden. Het doel van deze bijeenkomsten is meerledig: u maakt 
kennis met de leerkrachten, u ontmoet de andere ouders en u ontvangt specifieke informatie over de groep en/of het 
leerjaar. We leggen de focus op de onderwerpen die toelichting verdienen en die nieuw zijn in het betreffende leerjaar. En 
natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen. De meer algemene en praktische informatie ontvangt u via Social Schools.  
De data en tijdstippen van de informatiebijeenkomsten staan op de voorzijde van dit overzicht vermeld. Ook hier uiteraard 
alles onder voorbehoud van de ontwikkelingen m.b.t. corona.  
 

Inloopmomenten 
De maandelijkse inloopmomenten zijn terug. Deze zijn belangrijk, zeker omdat de leerlingen niet meer door de ouders 
dagelijks naar de klas worden gebracht. We hebben de momenten verspreid over alle werkdagen, zodat alle ouders in de 
gelegenheid zijn een keer mee te komen.  
De inloopmomenten duren tot uiterlijk 08.30 uur. Dan willen de leerkrachten graag met het lesprogramma beginnen. Als u 
iets wilt bespreken met de leerkracht, maak dan een aparte afspraak via Social Schools.  
 

Nieuwsbrief ouders 
Voor elke vakantie ontvangt u een nieuwsbrief met daarin gebundelde informatie, een terugblik op de afgelopen periode en 
een vooruitblik op de komende periode. Tussendoor ontvangt u uiteraard informatie op school- en/of groepsniveau via Social 
Schools. In geval van specifieke omstandigheden of situaties worden extra nieuwsbrieven verstuurd.  
 

Kleutervrije (mid)dagen 
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om met de carnavalsviering en met Koningsspelen de kleuters de middag vrij te geven. 
We hebben gemerkt dat een halve dag intensief feestvieren en/of sporten voor hen meer dan voldoende is. 


