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20 juni
21 juni
25 juni
28 juni
1 juli
4 en 5 juli
5 juli
5 juli
5 juli
6 – 8 juli
7 juli
7 juli
8 juli

Schoolreisje groep 1 t/m 4
KAR overleg
Schoolkorfbaltoernooi groep 1 t/m 8
Nijntje pleintje
Uitgifte 2e rapport
Musical groep 8
Spreekuur schoolmaatschappelijkwerk 8.30
Overleg KAR
Inloopspreekuur rapport 15.00
Papiercontainer Ackerweide
Laatste schooldag
Nieuwsbrief 12
Studiedag

Vanuit de directie
Nog enkele weken en dan nadert het einde van het schooljaar. Op de afgelopen studiedag van 7 juni
hebben we als team met elkaar gesproken over onze doelen voor het volgend schooljaar en het
opzetten van de plannen om deze doelen te bereiken. Hiervoor zijn er volgend jaar ook studiedagen
ingepland. In deze nieuwsbrief vindt u dan ook het overzicht van het vakantierooster en de
studiedagen voor het volgende schooljaar.
Daarnaast hebben we op de studiedag gekeken naar de leerkrachtenverdeling voor het nieuwe
schooljaar. Gezien het aantal leerlingen op onze school zijn er volgend jaar 7 groepen. Het zijn de
volgende groepen: Groep 1-2, groep 2-3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en een groep 8.
Helaas is de verdeling van leerkrachten nog niet rond. Twee leerkrachten hebben aangegeven dat zij
in het nieuwe schooljaar De Bonte Tol zullen gaan verlaten. Juf Joyce van groep 7 heeft een baan
aanvaard op een school dichter bij huis en tevens kan zij op deze school in de toekomst
werkzaamheden als intern begeleider gaan uitvoeren. Juf Martine heeft een baan als docent
Nederlands aanvaard in het voortgezet onderwijs. Uiteraard vinden we het jammer dat beide
leerkrachten onze school gaan verlaten maar wensen hen uiteraard veel werkplezier en succes in hun
nieuwe baan.
In een korte tijd zijn er dus twee vacatures ontstaan die we inmiddels via alle kanalen hebben
uitgezet. U vindt de vacatures hier:
Vacature Leerkracht Bovenbouw | Scholengroep Holland (werkenbijscholengroepholland.nl)
Vacature Leerkracht groep 4 | Scholengroep Holland (werkenbijscholengroepholland.nl)
Gezien het enorme tekort aan leerkrachten in de regio zal het moeilijk worden om in een korte tijd
leerkrachten te vinden. Helaas horen we dit ook van veel collega-scholen om ons heen. Uiteraard zijn
we in onze eigen netwerken druk op zoek naar leerkrachten. Graag doen we ook een beroep op u als
ouders. Mocht u in uw netwerk leerkrachten weten die geïnteresseerd zijn en een oriënterend
bezoek aan onze school willen brengen wilt u ze dan op de hoogte brengen van onze
vacatures? Mocht door uw toedoen een leerkracht aangenomen worden dan belonen we dit met
een cadeaubon van € 100 euro.

Gelukkig hebben we, in de tijd van tekorten, meester Sam op onze school kunnen aannemen. Sam
heeft al eerder op onze school gewerkt en we zijn blij dat hij ook na de vakantie drie dagen bij ons
blijft werken.
Ik hoop u uiterlijk in week 26 en vóór 1 juli de leerkrachtenverdeling kenbaar te maken. Mochten we
geen leerkrachten vinden dan zoeken we ook naar ander oplossingen. Enkele collega’s zijn bereid om
tijdelijk meer te werken. Echter zijn dit noodoplossingen om langer door te zoeken naar nieuw
personeel.
Wilco van der Maas
Directeur

Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2022-2023
Vakanties
Herfstvakantie ma 24-10-2022 vr 28-10-2022
Kerstvakantie ma 26-12-2022 vr 06-01-2023
Voorjaarsvakantie ma 27-02-2023 vr 03-032023
Goede Vrijdag vr 07-04-2023
Tweede Paasdag ma 10-04-2023
Meivakantie ma 24-04-2023 vr 05-05-2023
Hemelvaart en dag erna do 18-05-2023 vr 1905-2023
Tweede Pinksterdag ma 29-05-2023
Zomervakantie ma 10-07-2023 vr 18-08-2023

Studiedagen
Maandag 10 oktober 2022
Dinsdag 22 november 2022
Maandagmiddag 5 december 2022
Vrijdag 23 december 2022
Vrijdag 24 februari 2023
Woensdag 15 maart 2023
Maandag 3 april 2023
Donderdag 22 juni 2023
Vrijdag 7 juli 2023

Juf Cherelle is getrouwd!
Door de Coronapandemie was haar trouwerij al diverse keren uitgesteld maar
gelukkig kon het dit jaar doorgaan. Op 4 juni 2022 is juf Cherelle van Lokven
getrouwd met Raymond Wagemaker. Juf Cherelle heet nu Juf Cherelle
Wagemaker.
Om dit te vieren, heeft groep 6 afgelopen vrijdag een feestje gehad op school.
Dit was een heel gezellige avond en wat zag iedereen er feestelijk uit! Er werd
gedanst, gelachen en lekker gesnoept. De polonaise kwam een aantal keer
voorbij en het bruidspaar is flink verwend door de kinderen en de ouders. Een
avond om nooit meer te vergeten!

Kom jij ook naar het Nijntje pleintje?
Vanaf volgend schooljaar gaat juf Meike Nijntje Beweeglessen
geven aan de kleuters. Het Nijntje Beweegdiploma is een serie
beweeglessen, samengesteld door de KNGU, waarin kinderen
spelenderwijs alle essentiële basisvormen van bewegen
leren. Naast de kleuterlessen op school zal er in het nieuwe
schooljaar ook een peuterles worden opgestart voor kinderen van
2,5 tot 4 jaar.
Op donderdag 30 juni is er van 14:00 tot 15:00 op het voorplein
een Nijntje pleintje waar alle kinderen van 2 tot en met 6 jaar
lekker kunnen spelen, dansen en kennismaken met de
beweeglessen. Broertjes, zusjes, familie, buurkinderen, iedereen
is welkom!

IPC afsluiting groep 5 en 6
Op donderdag 9 juni hebben groep 5 en 6 het thema “Schilderijen, foto's en afbeeldingen”
afgesloten met een heuze tentoonstelling. De kinderen hebben een paar weken van tevoren zelf hun
uitnodiging ontworpen. Dit hebben ze goed gedaan, want de tentoonstelling werd druk bezocht. De
klassen stonden vol met ouders, opa’s, oma’s, broers, zussen en zelfs neefjes die kwamen kijken. Een
groot succes dus!

Avondvierdaagse
Het was alweer een poosje geleden dat het kon, maar 30 mei t/m 3 juni konden we weer met een
grote groep meedoen met de avondvierdaagse. We hebben dit jaar twee afstanden gelopen. 50
deelnemers bij de 5 km en 10 deelnemers bij de 2,5 km.
Het weer heeft goed meegewerkt. Alle avonden, op een na, was de temperatuur goed en was het
droog. Op dinsdag was er code geel afgegeven door de KNMI, maar daar was gelukkig niet heel veel
van te merken bij het wandelen. De 2,5 km groep had bij het verzamelen wat regen en na het
wandelen begon het weer te spetteren toen de 5 km groep weer bij het Baken aankwam.
De laatste avond kregen de kinderen een lekker ijsje bij het verzamelpunt en liepen we daarna als
school direct achter de fanfare terug naar het Baken. Hierdoor was de laatste 2,5 km extra feestelijk.
Alle deelnemers hebben een medaille en wat lekkers ontvangen.
Bence uit groep 8 liep voor de laatste
keer mee via school. Hij heeft twee
van z’n wandeltochten met De Bonte
Tol gelopen en er, volgens de nieuwe
traditie van voor de Corona, een
mooie oorkonde mee verdiend.
Het was al met al weer een geslaagd
evenement, mede mogelijk gemaakt
door de oudervereniging.

