
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Al wéér een schooljaar 

voorbij! 
Het lijkt alsof de tijd steeds sneller gaat.  

Maar dat zal iets met mijn leeftijd te maken 

hebben, vrees ik 😉 

Terugkijkend op het afgelopen schooljaar 

realiseerde ik me ineens, dat ik ‘pas’ vanaf 

oktober weer ingestroomd ben. Zo voelt het 

niet overigens. 

Het was, zoals altijd, weer een bevlogen en goed gevuld schooljaar. Natuurlijk speelde corona 

ons nog even parten, maar ik ga er van uit dat we dat nu toch echt achter ons hebben gelaten. 

In ieder geval wat betreft schoolsluiting. We duimen. 

 

Binnen beide scholen van het cluster Beatrixschool-Rolpaal heb ik weer mooie ontwikkelingen 

gezien. De samenwerking binnen het cluster krijgt steeds meer vorm en dat is ook winst voor 

onze leerlingen. Omdat voor een deel de onderwerpen waarmee we bezig zijn overlappen, 

hebben we voor volgend jaar besloten twee gezamenlijke studiedagen te plannen. We gaan 

daarin aan de slag met onderwerpen als eigenaarschap van leerlingen, het betrekken van de 

schoolomgeving bij ons onderwijs, NT2-onderwijs, rekendidactiek. We zijn gezegend met de 

nodige know-how binnen onze eigen teams, wat ons als scholen sterker maakt.  

De afgelopen periode zijn we op de Beatrixschool gestart met een Oekraïense klas. Financieel en 

organisatorisch gezien valt die buiten de reguliere schoolorganisatie van de Beatrix, maar we 

zoeken natuurlijk wel naar manieren om onze leerlingen en de Oekraïense kinderen elkaar te 

laten ontmoeten, samen te spelen, samen te werken. In 2022-2023 zetten we dit voort. 

Ook dit jaar zwaait weer een groep achtstejaars af. Zij hebben hun basisschoolcarrière afgerond. 

Het is altijd mooi om te zien hoe kinderen, die als vierjarige binnen huppelden, zich in een 

periode van 8 jaar hebben ontwikkeld tot jongeren die echt toe zijn aan de vervolgstap naar het 

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

Dit staat er de komende periode op het programma: 

 

15 juli: vanaf 12.00 uur ZOMERVAKANTIE! 

 

18 juli t/m 26 augustus: Zomervakantie 

 
29 augustus: 1ste schooldag 

 

31 augustus: luizenpluizen 

 

31 augustus: MR-vergadering 

 

2 september: nieuwsbrief 

 

5 t/m 23 september: startgesprekken 

 

8 september: leerlingenraad 

 

14 september: informatieavond 

 

21 september: studiedag (leerlingen hele dag vrij) 
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voortgezet onderwijs. Dat is spannend, natuurlijk, maar ook weer een mooie uitdaging. 

En op de Rolpaal zwaait dit jaar een bijzondere ‘bovenbouwleerling’ af, die maar liefst 45 jaar 

over de basisschool heeft gedaan! Juf Janny Eissen startte haar carrière als juf in 1977 op 

diezelfde Rolpaal en in 2022, 45 jaar later, zit haar loopbaan in het onderwijs er op. Dat is toch 

wel erg bijzonder. Tijd om te genieten van een welverdiend pensioen. 

En nu is het einde van het schooljaar aangebroken. De zomervakantie staat voor de deur. 

Ik wens ieder een heerlijke zomer en een fijne vakantie. Rust uit, ga leuke dingen doen, en kom 

maandag 29 augustus weer fris en fruitig terug op school! 

 

MR 
Op 22 juni 2022 heeft de MR weer vergaderd. We hebben onder andere de volgende 

onderwerpen behandeld: 

- De vacature die vrijkomt bij de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, dit is een 

vertegenwoordiging van alle medezeggenschapsraden van de scholen van Op Kop); 

- De herverkiezing van Annemarie Kiers in de MR; 

- De stand van zaken van de vernieuwing van het schoolplein; 

- Onze eigen jaarplanning voor volgend jaar; 

- Het werkverdelingsplan. 

Meer weten? Bijvoorbeeld over de vacature bij de GMR? Wij verwijzen je graag door! 

 

Schoolmeubels voor Gambia 
Toen de school een paar jaar geleden nieuwe meubels kreeg, hebben we het oude meubilair 
gedoneerd voor twee scholen in Gambia. Via Ellen en Bakary, ouders van Lamin (groep 7) en 
Mariama (groep 4). Dat is al weer bijna 3 jaar geleden, maar hieronder kunt u lezen waarom het 
meubilair nu pas in Gambia is aangekomen. Ellen schreef: 
 
“Hierbij alsnog de foto's van het ophalen en het verschepen van het meubilair wat we gekregen 
hebben voor twee scholen in Gambia. We waren eerst nog hoopvol dat we alles kort na het 
ophalen op school (in augustus 2019) konden verschepen naar Gambia, maar dat bleek door 
Corona niet te doen. Gelukkig kon alles wel in de opslag blijven staan. Zo lang als nodig was.  
Dat bleek helaas erg lang te worden. Maar december 2021 konden we dan toch een container 
krijgen en verschepen, inclusief meubilair!! 
Eenmaal in Gambia is alles op een vrachtwagen geladen en naar de scholen gebracht. Daar 
waren ze er zo ontzettend blij mee!! Al dit meubilair konden ze heel goed gebruiken.  
Nogmaals bedankt voor deze prachtige donatie!!” 
 
We zijn blij dat Ellen en Bakary het toch nog voor elkaar hebben gekregen het meubilair in 
Gambia te krijgen. Respect daarvoor. 

 

                                



 

 

Jaarkalender in Social Schools  
De jaarplanning voor het schooljaar 2022-2023 staat in de agenda van Social Schools. Hierin staan de 

studiedagen (vrije dagen voor de kinderen), vakanties en andere belangrijke activiteiten.  

 

Vakantierooster 2022-2023 
In de vakantietabel staan de vastgestelde schoolvakanties. 
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. 

Studiedagen 

• woensdag 21 september 2022 
• woensdag 23 januari 2023 
• vrijdag 9 juni 2023 (na de avondvierdaagse)  

Overige vrije middagen 

• donderdagmiddag 22 december (’s avonds Kerstdiner) 

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

 

 

 

 

 

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 



 
 



 

 


