
 

 
 

 

 

 
 
Dag allemaal, 
 

Het lijkt wel lente! Op alle vlakken begint de zon weer een beetje te 

schijnen…. We zien (groot)ouders en verzorgers weer in de school en op 

het schoolplein (wat enorm gezellig!), het project gaat over twee weken van 

start…. Daar zijn we echt heel erg blij mee. Afgelopen vrijdag hebben we 

de nieuwsbrief over het project aan u toegestuurd. Rondom het thema 

‘Sprookjes’ organiseren we diverse activiteiten voor alle leerlingen, vooral 

op creatief vlak. We werken toe naar een spectaculaire gezamenlijke 

afsluiting op woensdag 20 april.  Dan laten we aan alle (groot)ouders 

en belangstellenden zien, horen, voelen en proeven wat we de 

afgelopen weken hebben geleerd en ontdekt. Het beloven ruim 4 top-

weken te worden. Het schema waarin we de activiteiten hebben 

opgeschreven waarbij we uw hulp goed kunnen gebruiken, hangt inmiddels 

in de hal.  

 

Schooltijden 

 

Voor de voorjaarsvakantie heb ik u, ook namens de werkgroep 

schooltijden, een tweede ouderpeiling toegestuurd waarop u kunt 

aangeven welke begin- en eindtijden uw voorkeur hebben. Een ingewikkeld 

verhaal omdat we, voordat we met de nieuwe schooltijden starten, een 

overgangsperiode hebben van twee jaar waarin we de eindtijd met 15 

minuten per dag moeten verlengen om ervoor te zorgen dat alle leerlingen 

voldoende onderwijstijd genieten. Er zijn 35 enquetes ingeleverd, van in 

totaal 60 leerlingen. Van deze 35 ingevulde enquetes kiezen er 26 (74%) 

ouder(s)/verzorger(s) voor optie 1, 7 (15%) voor optie 2 en 2 (5%) hebben 

geen voorkeur. Ook het team heeft de voorkeur voor optie 1. Dat betekent 

dat ik het besluit om te gaan werken met de nieuwe schooltijden zoals 

omschreven in optie 1 zal gaan voorleggen aan de MR. Tijdens de 

komende MR-vergadering zal ik de MR-leden vragen hieraan hun 
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goedkeuring te geven.  

Concreet betekent dit dat het weekrooster er de komende 2 

overgangs-schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 zo uit ziet: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8:45-14:45 uur 

Woensdag:     8:45-12:45 uur 

Vanaf schooljaar 2024-2025 zien de schooltijden er zo uit: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  8:45-14:30 uur 

Woensdag:     8:45-12:30 uur 

Ik wil alle ouders/verzorgers en natuurlijk de leden van de werkgroep 

schooltijden heel hartelijk bedanken voor het meedenken! 

 

 

 

 

Belangrijke data  

 
9 maart    Voorleesochtend peuters! 



 

7-10 maart   rapportgesprekken 

11 maart   rapport mee 

21 maart   Opening Project! 

23 maart   ISOB studiedag, alle kinderen vrij! 

20 april   Afsluiting project voor alle    

    belangstellenden. U bent van harte welkom  

    tussen 15:00 en 17:00 uur om met uw  

    kind(eren) een kijkje te komen nemen in de  

    school. 

    

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 

 


