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AGENDA
April
Ma

25

Meivakantie t/m 6 mei 2022

09
17
18
26
27

Weer naar school
Ouderavond groep 6
Ouderavond groep 7 Z
Hemelvaart/ kinderen vrij
Hemelvaart/ kinderen vrij

03
06
17
24

Viering Pinksterfeest
2e Pinksterdag/ kinderen vrij
Studiedag teamleden/ kinderen vrij
Viering St. Jan

11
25

Groep 8 schoolkamp t/m donderdag 14
Zomervakantie t/m 2 september

Mei
Ma
Di
Wo
Do
Vrij

Juni
Vrij
Ma
Vrij
Vrij

Juli
Ma
Ma

WELKOM
Marleen Kleinstapel
Na de meivakantie komt Marleen Kleinstapel ons team versterken. We kennen Marleen al
als moeder van een leerling en als voormalige peuterjuf van ’t Rozenpoortje. Marleen gaat
samen met Miet Maveau kleuterklas 1 bemensen. Ik wens Marleen en Miet een mooie tijd
met hun kleuters!

Antonita Gil Toresano Cuevas
Ook welkom aan Antonita Gil Toresano Cuevas! De afgelopen weken was Antonita al op de
Driestroom te zien maar na de meivakantie start ze definitief. Antonita is een goede
bekende van de Driestroom. Tot 2018 was ze al aan onze school verbonden. De afgelopen jaren heeft
Antonita op een andere Pallasschool gewerkt maar nu is ze weer terug. Na de meivakantie zal ze één
dag per week de dag verzorgen in kleuterklas 4 naast Annabel. Ook is Antonita één dag per week de
leerkracht van groep 3 Winterklas, naast Nienke en om de week is ze een dag in kleuterklas 2, naast
Leona. Welkom terug Antonita!

Simone van der Schaft
Het zwangerschapsverlof van Simone zit erop. Deze week was ze al op school om samen met Jasmijn vast
voor te bereiden voor na de meivakantie.
Na de meivakantie keert Simone drie dagen per week terug naar haar eigen klas. Samen met Jasmijn
gaat Simone als duo verder. Ik wens Simone en Jasmijn een prettige samenwerking!

START VAN DE DAG
Kleuterklassen
Maandag 9 mei, na de meivakantie laten we de laatste coronamaatregel in de kleuterklassen los: De
kleuters mogen dan weer tot ín de klas gebracht worden door hun ouders. Om 8.25 uur gaat de
buitendeur op het kleuterplein open en kunnen de kleuters met hun ouder/verzorger naar binnen
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komen. Voor de ouders en kinderen van kleuterklas 1 en 3 zal dat even wennen zijn. Alle
kleuters komen dus met hun ouders binnen via het kleuterplein. Dit plein kun je bereiken
via de Swalmstraat.
Bij de kapstok van hun klas kunnen de schoenen en jassen uit en netjes opgeborgen
worden en de pantoffels/binnenschoenen aan. De ‘brengers’ mogen dan even mee de klas
in. Graag achter het stoeltje van je kind plaatsnemen totdat de leerkracht aangeeft dat het
tijd is om te vertrekken. Uiteraard is het ook een optie om direct afscheid te nemen van je
kind en niet te wachten op het signaal van de leerkracht.
Het ophalen om 13.05 uur blijft zoals het nu is. De kleuterleerkrachten komen met de
kinderen naar buiten via de deur van hun eigen klas en de ouders/ verzorgers/BSO nemen
hen daar over.
Ouders van kleuterklas 1 (Miet en Marleen) en kleuterklas 3 (Maarten) opgelet: jullie
komen ’s morgens dus via het kleuterplein ingang Swalmstraat naar school om je kind te
brengen en halen je kind ’s middags aan de Waalstraatkant weer op.

Groep 3 t/m 8
De inlooptijd in de ochtend is tot aan de zomervakantie verlengd. Dat betekent dat de
kinderen vanaf 8.25 uur de school binnen kunnen gaan. Leerkrachten staan bij de
klassendeur om de kinderen met een handdruk te begroeten. Mocht je als ouders een
belangrijk bericht zelf aan de leerkracht over willen dragen dan is het mogelijk om even
met je kind mee te lopen. Een briefje meegeven kan natuurlijk ook altijd. Om 8.30 uur zijn
de kinderen binnen en beginnen de lessen.
Na schooltijd komen de leerkrachten met hun klas mee naar het schoolplein. Gebruik dat
moment gerust om ze aan te spreken of om samen een afspraak voor een uitgebreider
gesprek in te plannen. Of loop eens met kind en leerkracht mee naar de klas om daar de
sfeer van de lessen op te pikken. Vooral jonge kinderen leiden graag hun ouders rond in de
klas.
Leerkrachten zijn ook bereikbaar via hun e-mailadres voor zakelijke afspraken zoals
bijvoorbeeld het melden van tandartsbezoek. Gesprekken van meer inhoudelijke aard
kunnen ook via de mail afgesproken worden. Daarvoor kan het initiatief bij leerkrachten of
ook bij ouders liggen. Meldingen voor de lopende dag kunnen bij de administratie van de
school gedaan worden.

SCHOOLVAKANTIES 2022-2023
Alvast het vakantierooster voor volgend schooljaar. De data van de overige studiedagen en de open
dagen zijn nog niet bekend.

Vakantierooster, vrije dagen en studiedagen
Schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie
Kerstvakantie kleuters
Kerstvakantie gr 3 t/m 8
Pallas studiedag
Carnavalsvakantie
Goede Vrijdag-2e paasdag
Meivakantie (incl Koningsdag)
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

24 t/m 28-10-2022
23-12-2022 t/m 06-01-2023
26-12-2022 t/m 06-01-2023
15-03-2023
20-02 t/m 24-02-2023
07-04-2023 t/m 10-04-2023
24-04 t/m 05-05-2023
18-05 t/m 19-05- 023
29-05-2023
17-07 t/m 25-08-2023
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GROEP 8 - Bakactie
Afgelopen woensdag en donderdag heeft groep 8 de jaarlijkse IEP-toets gemaakt. Het
waren spannende dagen voor hen en in de hele school werd om stilte gevraagd zodat de
leerlingen van groep 8 ongestoord en geconcentreerd konden werken. Aan het einde van
de dag wachtte hen een heerlijke traktatie en konden ze zich even uitleven op het
schoolplein.
Het einde van het schooljaar komt voor hen in zicht, de middelbare school lonkt… maar
eerst nog schoolkamp straks in juli. Ter voorbereiding is vandaag weer een bakactie op
touw gezet teneinde geld te sprokkelen voor schoolkamp activiteiten. Aan de foto’s kun je
aflezen hoeveel liefde hier ingestoken is. Ook de foto naast de agenda, helemaal aan het
begin van dit ouderbericht, is één van de prachtige baksels die door ouders en kinderen
van groep 8 zijn gemaakt.

BERICHT VAN DE VAVOO
Euritmiecursus
Voor vaders en moeders die het willen ervaren. Je bent nieuw als ouder op een Vrijeschool
óf je loopt al een paar jaar mee. In beide gevallen kun je de vraag hebben: wat is dat nou eigenlijk, dat
vak euritmie? De Vavoo organiseert een cursus in vijf lessen: zelf euritmie doen om te leren wat het
is! Dicky Dubbelman heeft haar hele werkzame leven euritmie gegeven aan basis- en middelbare
scholieren. Nu kan ze het doorgeven aan ouders en andere geïnteresseerden en dat doet ze met passie
en plezier. En wij zijn verheugd dat we kunnen aankondigen dat zij, met haar vaste pianist, een cursus
gaat verzorgen. Als je wilt weten hoe euritmie werkt, als je nieuwsgierig bent geworden door wat je van
je kind hoort of als je gewoon zin hebt om mee te doen dan kun je je nog opgeven, er zijn nog 8
beschikbare plekken!
Aanmelden: info@vavoo.nl o.v.v. euritmiecursus.
Op woensdagavond: 11, 18, 25 mei en 1 en 8 juni
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: Meander, Celebesstraat 12 in Nijmegen
Prijs: € 85,00 (contant te voldoen op de eerste avond)
Maximum aantal deelnemers: 20
Kijk voor meer informatie op de website: www.vavoo.nl
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