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Schooljaar 2022-2023    Vrijdag 19 augustus 2022 

 

Agenda 22 augustus 1e schooldag schooljaar 2022/2023 

 

Vandaag is alweer de laatste dag van de zomervakantie.  

Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en  

wensen iedereen heel veel plezier in het nieuwe schooljaar. 

 

Inleiding 

Komende maandag gaan we weer van start. We hopen dat de kinderen net als 

wij weer zin hebben om te beginnen. Het team is deze week druk geweest met de voorbereidingen voor het 

nieuwe schooljaar. Gisteren hebben we tijdens een studiedag o.a. gesproken over de speerpunten voor het 

nieuwe schooljaar. Een belangrijk speerpunt is de invoering van het continurooster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continurooster 

Vanaf maandag starten we met het continurooster. Alle leerlingen hebben tot 14.00 uur les en lunchen op 

school. Ze dienen dus een lunch bij zich te hebben (eten en drinken). Vergeet u ook niet iets te eten en te 

drinken voor de ochtendpauze mee te geven.  

Alleen op vrijdag zijn de groepen 1 t/m 4 om 12 uur al uit. Deze leerlingen lunchen dan niet op school. 

 

 

Inhoudelijke informatie over het nieuwe schooljaar 

We hebben gisteren met het team ook besproken hoe wij u gaan informeren over de inhoud van het nieuwe 

schooljaar. U ontvangt binnenkort van de leerkracht(-en) van uw kind/kinderen een informatiebrief. In deze 

brief stellen de leerkrachten zich aan u voor en lichten ze de inhoud van het van het schooljaar toe. Tijdens 

de kennismakingsgesprekken kunt u persoonlijk kennis maken met de leerkrachten. 
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Zoals u weet mag u als ouder in de week voor en na elke vakantie met uw kind mee de school in. 

(https://www.kbsrietkraag.nl/pagina/437691/Ouders+in+school) Op die manier kunt ook even ‘live’ kennis 

maken met de nieuwe leerkracht van uw kind. 

Ook zullen wij u weer uitnodigen voor de Rietkraagtheater-voorstellingen en zullen er twee grote projecten  

georganiseerd worden met eindpresentaties.  

 

Ik wens ons allemaal een fijn en leerzaam schooljaar! 

René Veenstra 

 

Studiedagen en vakanties 

Hieronder ziet u de schoolvakanties en studiedagen in het nieuwe schooljaar weer even op een rijtje: 

Schoolvakanties 

Herfstvakantie: 24 oktober t/m 28 oktober 2022  

Kerstvakantie:  26 december 2022 t/m 6 januari 2023  

Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart 2023  

Pasen:  7 t/m 10 april 2023  

Meivakantie:  24 april t/m 5 mei 2023   

Hemelvaart:  18 en 19 mei 2023  

Pinksteren:  28 en 29 mei 2023  

Zomervakantie: 10 juli t/m 18 augustus 2023  

 

Studiedagen 

Woensdag  21-09-2022 

Woensdag  09-11-2022 

Vrijdag 03-02-2023 

Maandag 06-02-2023 

Donderdag 06-04-2023 

Dinsdag 30-05-2023 

 

Op 5 oktober is er een studiemiddag voor alle scholen van onze stichting. Omdat deze middag om 14.00 

start, zijn de kinderen deze dag om 13.00 uur. Alvast goed om hier rekening mee te houden. 

 

Wie is wie 

Tijdens de wenochtend hebben de kinderen een kaartje meegekregen 

met daarop een foto van hun nieuwe juf en/of meester. In de bijlage 

vindt u een overzicht van alle leerkrachten en bij welke groep zij horen. 

 

 

 

Overige informatie volgt hieronder of als bijlage: 

• Overzicht leerkrachten (als bijlage) 

• Flyer Weerbaarheid voor meiden  
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