
   
 

   
 

29 juni 2022 

 

Laatste fase van het schooljaar 

We zitten in de laatste fase van schooljaar 2021-2022. De laatste schoolweken vinden er, 

naast de ‘gewone lessen’, traditiegetrouw allerlei leuke (gezellige & educatieve) activiteiten 

plaats. Denk aan de schoolreisjes, uitstapjes en excursies en natuurlijk het zomerfeest. We 

gaan er met elkaar nog een paar mooie weken van maken, zodat iedereen met een 

positieve kijk op het huidige schooljaar de zomervakantie in kan gaan! 

 

Vakantieplanning 2022-2023 

Hierbij voor de volledigheid nogmaals de planning van de vakanties en overige vrije dagen 

voor schooljaar 2022-2023: 

 

Vakanties 

• Herfstvakantie 15 oktober 2022 t/m 23 oktober 2022  

• Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 

• Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 t/m 5 maart 2023  

• Meivakantie 22 april 2023 t/m 7 mei 2023 

• Zomervakantie 22 juli 2023 t/m 3 september 2023  

 

Feestdagen 

• Kerstdagen 25 & 26 december 
2022  

• Nieuwjaarsdag 1 januari 2023  

• Goede Vrijdag 7 april 

• Pasen 9 & 10 april 2023  

• Koningsdag 27 april 2023  

• Bevrijdingsdag 5 mei 2023  

• Hemelvaartsdag 18 mei 2023 

• Pinksteren 28 & 29 mei 2023 
 

Overige vrije dagen leerlingen 

• 12 september 2022 (studiedag) 

• 5 oktober 2022 (studiedag) 

• 23 november 2022 (studiedag) 

• 5 december 2022: leerlingen om 12.00 uur vrij 

• 24 februari 2023 (dag voor voorjaarsvakantie) 

• 19 mei 2023 (dag na Hemelvaart) 

• 21 juli 2023 (dag voor zomervakantie) 
 

 

Jeugdtandarts op school 
Wij zijn van plan om gedurende het volgende schooljaar de 
jeugdtandarts van het JTV Amsterdam 3 keer onze school te laten 
bezoeken: 2 maal voor controle en 1 maar voor poetsinstructie. 
De jeugdtandarts is gratis, net zoals de gewone tandarts. 
Binnenkort krijgt uw kind een papieren inschrijfkaart mee waarop u kunt aangeven of u van 
de jeugdtandarts gebruik wilt maken. U kunt dan kiezen: óf u blijft gebruik maken van uw 
eigen tandarts óf u kiest voor de jeugdtandarts. Op de inschrijfkaart kunt u al de benodigde 
informatie vinden. Hierbij vindt u ook een link naar het JTV: Home - JTV (jtv-amsterdam.nl) 

https://jtv-amsterdam.nl/


   
 

   
 

 

Belangrijke data 

• 4 juli: Groep 3 excursie Boerderijeducatie Boerderij Hartstocht 

• 7 juli: doorschuifochtend 

• 13 juli: Zomerfeest 

• 14 juli: Laatste schooldag 

• 15 juli: Zomervakantie 

 

Nieuws uit de groepen 

 
Groep 4/5 bezoekt het BORO*ATELIER 

Op dinsdag 28 juni zijn we met groep 4/5 met wat bakfietsen en een aantal kinderen op de 
fiets naar een BORO*ATELIER gegaan in de kolenkit. De kinderen hebben daar T-shirts 
geverfd met producten uit de natuur, zoals uienschillen, avocadopitten en -schillen en 
brandnetels. Daarna mochten ze nog een schilderij maken met bloemen en blaadjes die ze 
buiten hadden gevonden. 
 

      

      



   
 

   
 

 

 

Schoolreisje 

Groep 3, de Bijen en de Mieren zijn maandag samen op schoolreisje geweest naar Oud 
Valkeveen in Naarden. De Bijen en Mieren zaten samen in de bus, de stemming zat er al 
goed in. Bij aankomst hebben we eerst fruit gegeten voor de ingang, het park was namelijk 
nog gesloten. Eenmaal binnen hebben de kinderen in kleine groepjes, en begeleid door een 
ouder, het park verkend. Wat was er veel te ontdekken en te doen: een achtbaan, een 
klimtoren, trampolines, luchtkussens, botsauto’s, een draaimolen, een doolhof, een super 
hoge glijbaan en nog veel meer. Favoriet bij de Mieren was wel de Drakenbaan en de Flying 
Ace, een vliegtuig dat heen een weer schommelt. Aan het begin van de middag hebben de 
twee kleutergroepen samen geluncht. Dit ging begrijpelijk minder mindful dan gewend, 
want er was nog zoveel te ontdekken! Vooral in de middag stonden er lange rijen bij de 
populaire attracties, maar het gros van de Bijen en Mieren wachtte geduldig. De dag werd 
afgesloten met een lekker waterijsje, dit was een welkome versnapering voor zowel de 
kinderen, ouders als leerkrachten. De busreis terug verliep heel rustig, dit kwam vooral ook 
omdat het merendeel van de Mieren in slaap was gevallen. In diepe, diepe slaap. Het was 
een heerlijk dagje weg en een zeer geslaagd eerste schoolreisje voor de kinderen en mij! 
Dank ook aan alle ouders die hebben geholpen. 
 

    



   
 

   
 

     
 
 

 

De Bijen naar de imker 

Eindelijk… eindelijk lijkt alles weer gewoon te zijn. Iets wat ik al een poos wilde doen kon 
door gaan. De Bijen gingen naar de imker. Tijdens onze lentewandeling had ik een aantal 
bijenkasten gespot en gevraagd om in contact te komen met de dienstdoende imker. Daar 
gingen we met de klas afgelopen donderdag dan ook naar toe. In de klas hadden we al veel 
geleerd over de bij, maar er is niets beter dan dingen ook in het echt te zien. We zagen ze 
vliegen, de imker liet zichzelf steken om dat te demonstreren. Er was een bijenkast die open 
kon met een glazen wand, hierdoor kregen we echt een kijkje in de kast waar het een 
enorme drukte was. Dat niet alleen de honing gebruikt kan worden, leerden we ook nog. 
Alle kinderen gingen met een zelfgemaakt kaars van bijenwas weer naar huis. 
 

    
 

 

 



   
 

   
 

Groep 4/5: Troupe Courage 

Afgelopen Woensdag  zijn de kinderen van groep 4/5 naar de pitch geweest van Troupe 
Courage. De week daarvoor hadden de kinderen van groep 5 een gastles van Thomas. Hij is 
een van de acteurs van dit toneelgezelschap. Volgende week zal er nog een gastles door 
hem worden gegeven. Volgend jaar zal groep 6 (huidige groep 5) naar een optreden gaan 
met alle input van alle gastlessen die er gegeven zijn op verschillende scholen in 
Amsterdam-West.  

       
 

    
                      


