
Sponsorloop

Een aantal kinderen heeft de opbrengst van de Sponsorloop nog niet ingeleverd. Wilt u dit morgen

meegeven aan uw kind?

Lang weekend

Komend weekend kunnen de kinderen genieten van een lang weekend vrij. Op woensdag 25 mei

hebben wij een studiedag met alle 19 scholen van Stichting Sarkon. Donderdag is het Hemelvaart en

ook de vrijdag na Hemelvaart hebben de kinderen vrij.

Scholenbezoek

Vrijdag zijn wij op scholenbezoek geweest bij twee Sarkonscholen. De indrukken en ideeën die wij

hebben opgedaan, werken wij met het team verder uit op de studiedag van 4 juli.

Teamnieuws

In een eerdere nieuwsbrief bent u geïnformeerd over de ingang van het pensioen van Annelize per

zomervakantie 2022. We nemen natuurlijk niet zomaar afscheid van Annelize en zullen haar in de

laatste schoolweek in het zonnetje zetten. Meer informatie hierover ontvangt u later.

Aan het eind van het schooljaar zullen we ook afscheid nemen van Kelly, onze onderwijsassistent. Kelly

gaat een voltijd studie volgen. We wensen haar veel succes.

Ook nieuws namens mijzelf: ik (Inge) ben in verwachting van ons eerste kindje. In oktober ben ik

uitgerekend, wat betekent dat ik na de zomervakantie nog een paar weken werk, voordat ik ga

genieten van mijn verlof.

Formatie

Voor de vrijgekomen formatieplaatsen per schooljaar 2022-2023 hebben wij ons team kunnen

versterken met nieuwe leerkrachten. Zowel voor de extra groep die wij volgend schooljaar draaien, als

de opvolging van Annelize hebben wij een goede match gevonden voor onze school. De nieuwe

leerkrachten zullen zich voorstellen via de nieuwsbrief wanneer de groepsbezetting met u wordt

gedeeld.

Er is momenteel nog geen duidelijkheid over de vervanging van het verlof van Inge. Sarkon is druk

bezig met het vinden van de juiste persoon voor tijdens de verlofperiode. Mogelijk heeft dit ook

invloed op de groepsbezetting. De groepsbezetting- en verdeling van kinderen laat hierdoor nog even

op zich wachten. We hopen u eind juni hierover te informeren.



Vakantierooster en studiedagen 2022-2023

Onderstaand vindt u een overzicht van de vakanties en studiedagen voor komend schooljaar. De

kinderen zijn deze dagen vrij.

Volgend schooljaar is wederom een lange periode van mei- tot zomervakantie. We hebben ervoor

gekozen weer een junivakantie te plannen. De kinderen hebben hierdoor geen vrij op Goede Vrijdag.

Deze dag moeten zij in 2023 gewoon naar school.

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie 15-10-2022 t/m 23-10-2022

Kerstvakantie 24-12-2022 t/m 08-01-2023

Voorjaarsvakantie 25-02-2023 t/m 05-03-2023

Tweede Paasdag 10-04-2023, let op: Goede Vrijdag 7 april gaan de kinderen naar school

Meivakantie 22-04-2023 t/m 07-05-2023

Tweede Pinksterdag 29-05-2023

Junivakantie 10-06-2023 t/m 18-06-2023

Zomervakantie 22-07-2023 t/m 03-09-2023

Studiedagen 2022-2023

maandag 03-10-2022

vrijdag 18-11-2022

vrijdag 17-02-2023

woensdag 22-03-2023

maandag 10-07-2023

Fietsen

Afgelopen week zijn er twee fietsen weggeraakt uit het fietsenhok. Het gaat om fietsen die in de nacht

zijn blijven staan. Bespreek met uw kind dat hij/zij zijn fiets altijd op slot zet en neem deze aan het eind

van de dag ook weer mee naar huis. Gelukkig is één fiets weer teruggevonden in het dorp, de andere is



nog spoorloos. Boven dit bericht vindt u een foto. Mocht u iets gezien hebben dan kunt u dat mailen

naar directeur.donbosco@sarkon.nl.

Avondvierdaagse

De ouderraad heeft in samenwerking met een aantal andere ouders het initiatief genomen om de

Avondvierdaagse weer te organiseren. Uw kind heeft een informatie/aanmeldbrief mee naar huis

gekregen.

De Avondvierdaagse is een activiteit buiten school om. U bent zelf verantwoordelijk voor de

begeleiding van uw kinderen. We vragen u vooraf de verkeers- en fatsoensregels met de kinderen te

bespreken, zoals het wandelen op de stoep en met respect omgaan met de tuinen van huizen langs de

routes.

MR-vergadering

Op 5 april hebben we als MR een gezamenlijk overleg gehad met de MR-en van Het Baken, De Triangel

en Kappio. Ook de drie directeuren van de scholen waren hierbij aanwezig. We hebben kennis met

elkaar gemaakt en de huidige stand van zaken met betrekking tot Kindcentrum de Terp is besproken.

Heel fijn om elkaar in de aanloop naar de Brede School te leren kennen en samen op te trekken. Er

wordt hier een vervolg aan gegeven op 21 juni.

Laptop gezocht!

Wekelijks krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 techniekles van meester Tijl. Het afgelopen jaar

hebben de kinderen geleerd 3D-tekeningen te ontwerpen en kunnen zij deze ook printen via de

3D-printer. Op school werken wij met Chromebooks. Om de 3D-tekeningen naar de printer door te

sturen hebben wij een laptop nodig welke op een Windows besturingssysteem werkt. Heeft u of kent u

iemand die een Windowslaptop heeft en deze niet meer gebruikt, dan houden wij ons als school

aanbevolen. De kinderen kunnen de tekeningen maken op de Chromebooks. Het maakt daarom niet uit

als de Windowslaptop trager werkt.

Bijlagen

- Zwemvierdaagse Zwembad de Terp

- Hollands Kroonse spelen Gemeente Hollands Kroon

- Soccer Event CVW

- Jeugdatletiek AVW
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