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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Zomervakantie! 
Nog één weekje en dan kunt u samen met de kinderen genieten van een welverdiende 
zomervakantie. We kijken terug op een rustiger schooljaar dan de afgelopen 2 schooljaren. 
Het was een jaar waarin gelukkig weer meer mocht; de kinderen konden weer samen 
spelen, wij konden u weer verwelkomen in ons IKC, maar het was ook een jaar waarin we 
nog wel waakzaam moesten zijn voor het oplaaien van de coronabesmettingen. 
 
Dit jaar hebben we tevens weer gemerkt hoe veel ouders ons als school ondersteunen met 
allerlei zaken t.b.v. de kinderen. Waarbij we de OV en de MR in het bijzonder willen noemen. 
Ontzettend bedankt voor al uw hulp. 
 
Voor nu wensen wij u alvast een prettige vakantie en wij zien u graag weer in het nieuwe 
schooljaar!  
 
Namens het team van IKC De Expeditie, 
 
Maarten Buiting 
 
Doordraaidag 
Vrijdag 22 juli zal de doordraaidag plaatsvinden. Het is de bedoeling dat uw zoon/dochter 
deze ochtend naar zijn/haar nieuwe lokaal gaat om de nieuwe groep en de nieuwe 
leerkracht(en) te ontmoeten.  
De kinderen van de onderbouw kunnen via de buitendeur van hun nieuwe klas naar binnen. 
Doordat de verhuizing van Groep Groen nog moet plaatsvinden mogen de kinderen uit groep 
1/2/3f van juf Milou en juf Manon naar de speelzaal in plaats van hun nieuwe lokaal.  
Wij wensen alle kinderen een fijne dag in hun nieuwe groep!  
 
Houdt u er rekening mee dat de kinderen om 12.00 uur vakantie krijgen? 
 

OUDERS 

 
Warm weer volgende week 
Voor volgende week zijn er hoge temperaturen voorspeld. Wij willen u vragen om volgende 
week een lege bidon of waterfles mee te geven, zodat de kinderen extra water kunnen 
drinken. Daarnaast willen we u vragen uw kind(eren) goed in te smeren met zonnebrand 
deze zonnige periode. Uiteraard passen we indien nodig het programma aan, zodat de 
kinderen niet (te) lang in de warmte buiten zijn. 
 
Presentatieavond 
Dinsdag 5 juli is de presentatieavond geweest m.b.t. het schooljaar 2022-2023. Wat een 
genot om te zien dat we weer zoveel ouders mochten verwelkomen in school! Helaas viel in 
het begin de teams-verbinding weg, waardoor een klein deel van de presentatieavond 
gemist werd. Onze excuses hiervoor! Gelukkig heeft u het verhaal wel meegekregen. Als 
extra bijlage is de hand-out van de presentatie toegevoegd. 
 
 
 
 
 
 
 



Studiedagen en vrije dagen schooljaar 2022-2023 
De studiedagen voor volgend schooljaar zijn gepland op: 
Vrijdag 30 september, vrijdag 21 oktober, woensdag 23 november, donderdag 6 april, 
maandag 8 mei en dinsdag 9 mei. Alle kinderen zijn dan vrij. 
Daarnaast zijn de kinderen op vrijdag 23 december, vrijdag 17 februari, vrijdag 21 april en 
vrijdag 14 juli om 12.00 uur vrij.  
 
 
 

Vrije dagen/vakanties 2021-2022   

Herfstvakantie  24 t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie  
26 december 2022 t/m 6 januari 
2023 

Voorjaarsvakantie (carnaval)  
20 februari 2023 t/m 24 februari 
2023 

Goede vrijdag 7 april 2023 

2e Paasdag 10 april 2023 

Meivakantie incl. Koningsdag 24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart 18 en 19 mei 2023 

Pinksteren 29 mei 2023 

Zomervakantie 15 juli t/m 27 augustus 2023 

 
Bijlagen: 

- Gezinsvieringen en KinderWoordDiensten Gabriël Parochie 
- Welcom; Vakantie-activiteit Blacklight Angry Birds Trefbal 
- Jeugdwerk schuttersfeest 

 

AGENDA 

 
Ma 11-07 t/m woe 20-07 Facultatieve ontwikkelgesprekken  
Do 14-07 t/m vrij 15-07 Op Expeditie, groepen 4/5  
Ma 18-07 Musical groep 8 
Do 21-07 Portfolio mee naar huis 
Vrij 22-07 Doordraaidag, alle kinderen om 12.00 uur vrij + 

Start zomervakantie 
Ma  25-07 t/m zo 04-09 Zomervakantie 

 
Namens het team, Namens de MR, Namens de OV, 
Maarten Buiting 
Jordy Coobs 
Ingrid van der Elsen 
 
 

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes  

 
  



Bijlage 1: Gezinsvieringen en KinderWoordDiensten Gabriël Parochie 

 

 
 
 
 
 
  
  



Bijlage 2: Welcom; Vakantie-activiteit Blacklight Angry Birds Trefbal 

 
 
 

 



Bijlage 3: Flyer Jeugdwerk schuttersfeest  


