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Afsluiting van het schooljaar 
Beste ouders, verzorgers, 

Vóór het corona-tijdperk was 

onze ouderraad aan het einde 

van het schooljaar altijd heel 

gedreven met het organiseren van een ouderborrel. Een soortgelijke 

bijeenkomst stond dit schooljaar ook op de planning. Vanwege 

meerdere omstandigheden is het helaas niet mogelijk om dit groots aan 

te pakken. 

Toch willen we een moment organiseren om het schooljaar af te sluiten 

met u en uw kind(eren). Op vrijdag 15 juli heten wij (school en ouders 

van de ouderraad) u van harte welkom om vanaf 15.15 uur er een 

“spetterend spektakel” van te maken.  

We gaan een waterpistoolgevecht houden op het schoolplein tussen de 

kinderen, hun ouders en de leerkrachten en daarna nemen we een 

drankje en sluiten het schooljaar rond 16.15 uur officieus af. Natuurlijk 

hebben we de week erna nog lessen tot en met donderdag 21 juli. 

Om een inschatting te kunnen maken op hoeveel gasten we mogen 

rekenen, wil ik u vragen om aan de groepsleerkracht van uw kind door 

te geven als u gaat aansluiten met uw kind(eren). U kunt uzelf 

aanmelden voor dit evenement via Parro. De leerkracht zal u daarvoor 

via de Parro app uitnodigen. 

Ik zou het bijzonder waarderen u te mogen ontmoeten en 

nodig u dan ook van harte uit voor dit samenzijn.  

Zomer leesactie 

Om het zomerlezen te stimuleren, organiseren wij een 

zomer leesactie. Deze actie is anders dan voorgaande 

jaren. Natuurlijk zijn "zomer leesselfies" nog steeds van 

harte welkom maar deze keer gaan wij met de hele groep 

de strijd aan. Wie kan de vakjes van de zomerleeskaarten 

allemaal kleuren? Zorg dat je met de groep zoveel mogelijk volle "zomerleeskaarten" inlevert bij de 

juf of meneer. Wie weet wint jullie groep wel een voorleesboek?!? Veel leesplezier in de zomer 

vakantie! 

 

 
Inhoudsopgave 

Blz. 1 Afsluiting schooljaar 

Blz. 1 Zomer leesactie 

Blz. 2 Bieb ouders gezocht! 

Blz. 2 Vakantierooster 22-23 

Blz. 3 Breda Actief 

 

 

 

 

 

Agenda 

8 juli Rapporten mee 

11 juli Kleuterrevue 

12-14 juli Oudergesprekken 

15 juli afsluiting schooljaar 

met ouders en kinderen, 

15.15 - 16.15 uur 

18 juli Doorschuifmiddag 

20 juli Musical groep 8 

21 juli Laatste schooldag 

21 juli Memo 20 

Vrijdag 22 juli start de 

zomervakantie. 
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Biebouders gezocht! 
Kievitsloop heeft een mooie bibliotheek waar kinderen 
boeken uit kunnen zoeken om in de klas te lezen. Op 
verschillende momenten in de week is 
de bibliotheek geopend dankzij onze biebouders. Zij helpen 
de kinderen met het zoeken van een passend boek en lenen 
de boeken aan hen uit. Hiervoor zijn we op zoek naar 
versterking! Zou u ons iedere week of bijvoorbeeld om de 
week willen helpen? Of wilt u eerst meer informatie hebben? 
U mag juf Carola hiervoor aanspreken op school of haar een 
e-mail sturen via carola.debruijn@inos.nl.   
 

Vakantierooster 2022-2023 
Hieronder treft  u het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023 aan. Het schooljaar 2022-2023 

start op maandag 5 september. 

 

Memo 20 
Memo 20 kunt u tegemoet zien op donderdag 21 juli. 

 

 

Studiedag 1 Woensdag 5 oktober 2022 

Herfstvakantie 24 - 28 oktober 2022 

Studiedag 2 Maandag 31 oktober 2022 

Dag na Sintfeest Dinsdag 6 december starten we om 10.30 uur 

Vrijdag voor Kerst Vrijdag 23 dec. begint de vakantie om 12.00 u. 

Kerstvakantie 26 december 2022 – 6 januari 2023 

Studiedag 3 Woensdag 1 februari 2023 

Vrij. voor Carnaval Vrijdag 17 februari vanaf 12.00 uur vrij 

Carnavalsvakantie 20 februari – 24 februari 2023 

Studiedag 4 Woensdag 29 maart 2023 

Goede vrijdag Vrijdag 7 april 2023 vanaf 12 uur vrij 

Tweede Paasdag Maandag 10 april 2023 

Meivakantie 24 april 2023 – 5 mei 2023 

Hemelvaart Donderdag en vrijdag 18 en 19 mei 2023 

Pinksteren Maandag 29 mei 2023 

Studieweek 19 – 23 juni 2023 

Calamiteitendag Vrijdag 14 juli 2023 

Zomervakantie 17 juli – 25 augustus 2023 

Eerste schooldag schooljaar 23-24 is op maandag 28 augustus 2023 

mailto:carola.debruijn@inos.nl
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Breda Actief 
 

 

 Kijk voor het rooster op: https://breda-actief.nl/vakantieactiviteiten/   

 

https://breda-actief.nl/vakantieactiviteiten/

