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Wij feliciteren.... 

 

Komende weken feliciteren we: Tom, Evi, Benny, Cihan en Evi!  Alvast Gefeliciteerd en een leuke dag gewenst!  

Welkom op De Regenboog 

Na de zomervakantie starten Vince en Luke en Chenaily in groep 4 /5 bij juf Danique en juf Suzanne. 

Welkom!!! Wij wensen jullie veel plezier op De Regenboog! 

Inhoud 

• Belangrijke data 

• Inleiding 

• Korte mededelingen 

• Vakantie en studiedagen rooster 

Belangrijke data!  

Maandag 29 augustus  Eerste schooldag :)  

Donderdag 1 september  Koffie ochtend 
Opening kernconcept “macht en regels” op het plein  
Mr vergadering 

Maandag 5 september Show mad sience in de school 

Dinsdag 13 september Informatieavond op school 

Dinsdag 20 en woensdag 21 september  Kennismakingsgesprekken met ouders en kinderen   

Maandag 26 september  Schoolreis groep 1 t/m 8 

Dinsdag 27 september Studiedag, alle kinderen vrij 

Woensdag 28 september  Studiedag, alle kinderen vrij  

Vrijdag 30 september  Inloop- en koffieochtend 
Infoboog 2 

Woensdag 5 oktober t/m vrijdag 14 
oktober  

Kinderboekenweek: Gi Ga Groen.  

Zaterdag 17 oktober t/m MAANDAG 24 
oktober  

Herfstvakantie + studiedag  

 

 

 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
https://twitter.com/@CRegenboog
https://goo.gl/maps/KcdFebauGxqG2ibe7
mailto:directie@deregenbooghoofddorp.nl
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Inleiding 

Dit is de eerste vrijdaginfo van dit schooljaar. Afgelopen week zijn wij weer bezig geweest om alles voor te 
bereiden voor het nieuwe schooljaar. Alle klassen en de school zien er weer supergezellig uit om alle kinderen 
maandag weer te ontvangen. Wij zijn allemaal goed uitgerust en hebben er zin in om iedereen weer te zien. 
Hopelijk heeft iedereen fijne weken gehad en heeft iedereen zin om weer fris te kunnen beginnen!  
 
Komende maandag starten we weer op de normale tijd. Wij willen het jaar feestelijk openen en nodigen u uit 
om op het schoolplein te komen staan en nog even met elkaar een praatje te maken. Daarna kunt u nog even 
mee lopen om de klas te komen bekijken. Vanaf 8.15 uur staan wij met het team buiten om u te ontmoeten in 
een gezellige feestelijke setting. Tot maandag!  

 

Korte mededelingen 

• De informatieavond organiseren we dit jaar weer live. Van 18.30 uur t/m 19.15 uur kunnen de ouders 
van groep 1 /2 en groep 3 naar de groep van hun kind om daar de algemene informatie over het 
komende schooljaar van de leerkracht te horen. Van 19.15 t/m 19.45 IS er een algemeen gedeelte in 
de aula voor alle ouders van de school. Hierin vertellen we iets over de kernconcepten komend 
schooljaar. Van 19.45 t/m 20.30 kunnende ouders van groep 4/5, 6/7 en 8 naar het lokaal van hun 
kind. Wij hopen u hier allemaal te ontmoeten. 

 

• Voor de kennismakingsgesprekken 20 en 21 september krijgen jullie vooraf van de leerkracht een 
uitnodiging om in te tekenen via de Parro app. 

 

• Komende maandag starten meteen weer de gymlessen. Denkt u aan het meegeven van gymkleding. 
 

• Komende donderdag openen we het kernconcept ‘macht en regels’ op het schoolplein. Dit past goed 
bij de start van het schooljaar waarbij we in de groepen weer afspraken maken en regels opstellen. In 
de onderbouw wordt er verder ingezoomd op verkeer en de politie. In de bovenbouw wordt verder 
ingegaan op Prinsjesdag en politiek. Meer informatie volgt tijdens de informatieavond. 

 

• We zijn dit jaar weer ingeloot voor het schoolfruit project. Dit zal starten in het najaar. Wilt u  tot die 
tijd uw kind weer groente en/of fruit meegeven naar school. 

 

• Wilt u zelf uw kind controleren op hoofdluis na iedere vakantie. 
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Vakanties en studiedagen 2022-2023 

In onderstaande tabel staan de schoolvakanties en de geplande studiedagen voor het komende schooljaar. De 

planning van de studiedagen is in samen spraak met de MR tot stand gekomen. Wilt u met het plannen van 

vakanties en uitstapjes rekening houden met deze dagen. Verlof aanvragen zijn echt alleen voor 

uitzonderingen en noodsituaties. 

Vakanties  
Herfstvakantie 2022 Zaterdag 15 oktober t/m zondag 23 oktober  
Kerstvakantie 2022-2023 Zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari   
Voorjaarsvakantie 2023 Zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart    
Goede Vrijdag en 2e Paasdag 2023 Vrijdag 7 april 2023 t/m maandag 10 april  
Meivakantie 2023 Zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei  
2e Pinksterdag Maandag 29 mei  
Hemelvaart Donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei  
Zomervakantie 2023 Zaterdag 22 juli t/m zondag 3 september  
Studiedagen  
 Dinsdag 27 september 2022  

 Woensdag 28 september 2022 

 Maandag 24 oktober 2022 

 Maandag 5 december: alle kinderen om 12.00 uur uit! 

 Vrijdag 23 december 2022 

 Woensdag 15 februari 2023 

 Donderdag 16 februari 2023 

 Donderdag 6 april 2023 

 Dinsdag 30 mei 2023  

 Vrijdag 21 juli 2023 
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