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Voorbereidingen schooljaar 2022-2023

De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn weer begonnen. Ik kan u

melden dat we ook komend jaar weer met vier groepen starten. Op een later

moment zal ik u verder informeren over de mooie plannen die we met onze school

hebben. De plannen zijn afgelopen week, door de bestuurder van Nuwelijn, met de

leden van de medezeggenschapsraad gedeeld.

Vakantierooster 2022-2023

Soort vakantie

herfstvakantie 24 okt. 2022 - 28 okt. 2022

kerstvakantie 26 dec. 2022 - 6 jan. 2023

voorjaarsvakantie 20 feb. 2023 - 24 feb. 2023

meivakantie 24 april. 2023 - 5 mei 2023

zomervakantie 17 jul. 2023 - 25 aug. 2023

Vrije dagen

● Goede vrijdag 7 april 2023

● Tweede Paasdag 10 april 2023

● Koningsdag 27 april 2023 (valt in meivakantie)

● Hemelvaart 18 mei 2023

● Dag na Hemelvaart 19 mei 2023

● 2e Pinksterdag 29 mei 2023

● Centrale studiedag  Stichting Nuwelijn (leerlingen zijn vrij) 11 januari 2023

De school studiedagen worden later gepubliceerd.

Bijna 4 jaar

Wanneer uw kind, of het kind van uw kennissen, komend jaar 4 jaar wordt, is het

aan te raden om hem/haar reeds aan te melden op onze school. Dit helpt mij om

een goede planning te maken voor volgend

schooljaar. Hartelijk dank.



Contact ouders

Na de meivakantie zullen we u nader informeren over hoe we de

ouderbetrokkenheid, na corona, weer vormgeven. Hierbij kunt u o.a. denken aan:

open podium, ouder op bezoek in de groep, creamiddag etc……………. Mocht ook u

ideeën hebben dan kunt u die delen met de leerkracht van uw kind.

Pasen op school

Op donderdagmiddag 14 april organiseert de ouderraad voor alle kinderen een

leuke Paasviering!

Er zijn verschillende leuke activiteiten, dus dat wordt dikke Paaspret! Geeft u uw

kind gemakkelijke schoenen en kleding aan?

En kom gezellig in de middag een kijkje nemen rondom de school om mee te

genieten!

In de ochtend gaan de kleuters samen met de peuters ook nog een activiteit doen

in Paas sfeer.

Kledingcontainer

Denkt u bij het opruimen van uw kledingkast ook aan de kledingcontainer van

school? Wij krijgen hier namelijk geld voor en daar kan de OR dan weer leuke

dingen van organiseren.

Speel-o-theek Rijen

Voorjaar

Het goede weer en Pasen komen er weer aan, het is dan

plezierig om fijn buiten te zijn. Wij hebben leuke

attributen, om lekker mee buiten te spelen. Zoals stelten,



ezyrollers enz… Graag nodigen we je uit om een kijkje te komen nemen wat er

allemaal is. Dit kan op onze site of

bij ons op de locatie. Reserveer tijdig je keuze want met de schoolvakanties zijn

we dicht.

Wist jij dat Speel-o-theek ‘t TREINTJE ook schenkingen accepteert?

Stel dat je tijdens het opruimen van bijvoorbeeld de zolder speelgoed

tegenkomt waar niet meer mee wordt gespeeld. Dit speelgoed is bij ons van

harte welkom. De Speel-o-theek kijkt eerst of het speelgoed geschikt is om uit

te lenen. Indien dit niet het geval is dan wordt dit verkocht of doorgegeven

aan een goed doel (weggeefhoek – AZC). Het speelgoed mag niet incompleet of

stuk zijn. Zo ontstaat er voor iedereen een win/win situatie. Jij bent van je

speelgoed af, de Speel-o-theek heeft leuk speelgoed erbij wat uiteindelijk

zorgt voor meer blije kinderen. Mooi toch!

De openingstijden zijn verruimd.

De maandag en donderdagochtend zijn erbij gekomen.

Openingstijden:

Maandag 09:30-11:45 uur

Woensdag 14:00-16:30 uur

Donderdag 09:30-11:45 uur

Vrijdag 14:00-16:30 uur

Tijdens de schoolvakanties zijn we gesloten.

U vindt ons in het gebouw van de Jozefschool aan de Kloosterstraat.

Klavertjesactie

Speel-o-theek ’t TREINTJE doet ook mee met de Klavertjesactie. De actie start op

zaterdag 16 april met promotie in het winkelcentrum De Laverije. Deze actie loopt

van 16 April tot 29 Mei. Bij elke €10 die je besteed bij AH, Etos en Gall&Gall krijg

je een klavertje die je kunt doneren in de buis van onze stichting Speel-o-theek ’t

TREINTJE

Als doel hebben wij opgegeven dat we duurzaam en verantwoord speelgoed willen

aanschaffen ten  behoeve van alle leeftijdsgroepen.

Ook stellen wij abonnementen beschikbaar aan minder draagkrachtige gezinnen.

Hopelijk mogen wij veel donaties tegemoetzien.



Kampioenen (uit het weekblad)

Op woensdag 30 maart deed de BVM uit Rijen mee aan het schoolvoetbaltoernooi

voor de groepen 5 en 6.

”Met één team vanuit de BVM hebben wij meegedaan. Meedoen is belangrijker dan

winnen, dat is wat wij altijd zeggen. Dat blijkt maar weer, want met onze inzet

hebben wij de beker gewonnen voor het meest sportieve team. Zo zie je waar een

kleine school groot kan zijn. Om dit mee te maken en te ervaren houdt de school

(aan de Catsstraat in Rijen) een open ochtend op donderdag 7 april tussen 9.00 en

12.00 uur. Ook de peuterspeelgroep zal open zijn.”

Belangrijke data

donderdag 14 april: Paasviering

Vrijdag 15 april: Goede Vrijdag (geen school)

Maandag 18 april: Tweede Paasdag (geen school)

Vrijdag 22 april: Ridderfeest op Sweensplein

Maandag 25 april: Start meivakantie

Maandag 9 mei: Weer naar school

Dinsdag 17 mei: VIP ochtend voor peuters O-diekids (very important peuters)



Ridderfeest - 22 april

We zijn erg blij dat er al veel ouders zich hebben aangemeld voor de begeleiding tijdens

het Ridderfeest. Mocht u ons nog willen helpen, geef dit dan snel door!

Op donderdag 21 april van 19.30 uur - 21.00 uur vindt er een bijeenkomst plaats op KOC De

Brakken waar alle begeleiders de nodige instructie krijgen.

Programma - Vrijdagochtend 22 april

08.30 uur

De kinderen van groep 1-2 kunnen om 08.30 uur bij KOC De Brakken worden gebracht.

Juffrouw Enny zal de kleuters buiten opvangen.

De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen om 08.30 uur naar de St.Jozefschool worden

gebracht. Juffrouw Peggy, juffrouw Mylène en juffrouw Babs zullen de kinderen buiten

opvangen.

08.30 uur - 09.30 uur

- Hulp van ouders met opbouwen

- De kinderen krijgen een ontbijt op school

Groep 1-2 →De Brakken, groep 3 t/m 8 → St.Jozefschool

10.00 uur - 12.00 uur

Middeleeuws circuit

- Groep 1-2:

Speelplaats kleuters De Brakken

- Groep 3 t/m 8:

Burgemeester Sweensplein

12.00 uur - 13.00 uur

Pauze

- Alle kinderen eten op school

Groep 1-2 →De Brakken, groep 3 t/m 8 → St.Jozefschool

- De kinderen zorgen zelf voor boterhammen/drinken



Riddertoernooi

De kinderen gaan op deze middag een Riddertoernooi bijwonen op het Burgemeester

Sweensplein.

Witte Wilhelm en Rode Roderick

De kinderen zijn ingedeeld in het rode en het witte kamp. Graag willen we dat de kinderen

op de dag van het Ridderfeest gekleed gaan in de kleur van hun ridder:

Wit Rood

groep 1-2

groep 4

groep 6

groep 8

groep 3

groep 5

groep 7

Programma - vrijdagmiddag 22 april - Burgemeester Sweensplein

13.00 uur - 13.15 uur:

Aanbieden van cadeaus aan de ridders

13.15 uur - 14.00 uur:

Schildknapen - en Jonkvrouwenverkiezing

14.00 uur - 14.25 uur (opening door de burgemeester):

Riddertoernooi

14.25 uur - 14.35 uur:

Groepsfoto maken

14.45 uur:

De kinderen kunnen opgehaald worden op school.

Groep 1-2 →De Brakken, groep 3 t/m 8 → St.Jozefschool

U bent van harte uitgenodigd om tijdens het Riddertoernooi een kijkje te komen nemen.

We wensen u mooie weken toe en de volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 22

april a.s.

Team BVM

Cor Diepstraten, directeur


