
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature oudergeleding 

GMR (gemeenschappelijke 

medezeggenschap raad) 
Volgend schooljaar is er een vacature in de 

oudergeleding van de GMR. In de GMR 

zitten leerkrachten en ouders vanuit alle 

scholen van Stichting Op Kop.  

Voor meer info kunt u terecht bij Edith ter 

Heide (edith.terheide@stichtingopkop,nl) 

 

 

Wie wil er helpen 

luizenpluizen! 
Het team kan wel hulp gebruiken bij het 
luizenpluizen.  
Wie wil er komen helpen?  
Op dit moment zijn er 2 vrijwilligers en dat is eigenlijk niet genoeg.  
Lukt het om te helpen dan graag even melden bij Yvonne Andriol, onze conciërge. 
E-mailadres is: concierge@obsbeatrixschool.nl 
 
 
 
 
 

deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 

Dit staat er de komende periode op het programma: 

 

6 juni: 2de Pinksterdag (leerlingen vrij) 

8 tm 10 juni: Groep 7-8 schoolkamp 

8 juni: Groep 3-4 op schoolreis 

8 juni: OR-vergadering 

10 juni: Groep 5-6 schoolreis 

13 tm 16 juni: Avond 4-daagse 

17 juni: Studiedag (leerlingen vrij) 

22 juni: MR-vergadering 

 

24 juni: Nieuwsbrief 

 

30 juni: leerlingenraad 

 

8 juli: Juffen en meesters dag 

 

12 juli: Doorschuifmiddag 

 

13 juli: Afscheid groep 8 

 

14 juli: Musical groep 8 

 

15 juli: Nieuwsbrief 

 

15 juli: vanaf 12.00 uur ZOMERVAKANTIE! 

 

18 juli tm 26 augustus: Zomervakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Nieuwsbrief voor 

nieuwsgierige ouders 

 

ieuwsgierige ouders 

2021-2022

  

3 juni 2022 



Vakantierooster 2022-2023 
Hieronder vindt u het vakantierooster van schooljaar 2022-2023. 
Daaronder staan de studiedagen.  

Op de studiedagen hebben de leerkrachten scholing en zijn de 
kinderen vrij. Wanneer de kinderen vrij zijn van school is de BSO 
(BeaZo) geopend. Indien gewenst kunt u daar dan dus gebruik 
van maken. Niet vergeten aan te melden natuurlijk. 

Vakantie Start Eind 

Herfstvakantie 15 oktober 2022 23 oktober 2022 

Kerstvakantie 24 december 2022   8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023   5 maart 2023 

Goede Vrijdag en Pasen   7 april 2023 10 april 2023 

Meivakantie 22 april 2023   7 mei 2023 

Hemelvaartsdag 18 mei 2023 19 mei 2023 

Pinksteren 29 mei 2023   

Zomervakantie 22 juli 2023   3 september 2023 

 

Studiedagen 

• nog te bepalen  
 
Overige vrije dagen 

• vrijdagmiddag 23 december 2022 (vòòr de kerstvakantie) 
• donderdagmiddag 20 juli 2023 (alleen de kleuters!) 
• vrijdagmiddag 21 juli 2023 (vòòr de zomervakantie) 
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