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Vakantiedagen en vrije momenten voor het schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie 17-10-2022 tot en met 21-10-2022

Kerstvakantie 26-12-2022 tot en met 06-01-2023

Voorjaarsvakantie 27-02-2023 tot en met 03-03-2023

Goede Vrijdag, Pasen 07-04-2023 tot en met 10-04-2023

Meivakantie 26-04-2023 tot en met 05-05-2023

Hemelvaart 18-05-2023 tot en met 19-05-2023

Pinksteren 29-05-2023

Zomervakantie start 21-07-2024
om 13u

tot en met 01-09-2023

Studiedagen:
maandag 26-09-2022
Studiemiddag: (leerlingen vrij vanaf 13u)
01-11-2022
09-02-2023
06-04-2023
23-06-2023

Reguliere schooltijden 2022-2023 beide locaties:
ma 8.30 - 14.30 uur
di 8.30 - 14.30 uur
wo 8.30 - 12.45 uur
do 8.30 - 14.30 uur
vr 8.30 - 14.30 uur
Om 8.20u klinkt de bel en zullen de schooldeuren geopend worden. De kinderen verzamelen op het plein
(op hun vaste plek) bij de leerkracht. Om 8.25u gaat de groep in een rij naar binnen, zodat ze om 8.30u
met de schooldag kunnen beginnen.  Bij de bel aan het einde van de dag, zullen de kinderen hun spullen
pakken en onder leiding van de leerkracht naar buiten komen.
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Ziekmeldingen:
Je meldt je kind ziek op bovenstaand nummer, bij de juiste locatie. Bij voorkeur doe je dit tussen 8.00 uur en
8.15 uur.
Verlofaanvragen:
Voor het verkrijgen van verlof dien je een verlofaanvraagformulier in te vullen en tijdig in te leveren. Het
wordt dan beoordeeld aan de hand van de regels die hiervoor gelden. Aanvraagformulieren kun je
downloaden via de site:
https://jl.nu/syndeo_data/media/Voor_ouders/Aanvraagformulier_vrijstelling_geregeld_schoolbezoek.pdf
Een aanvraag dient uiterlijk 8 weken vooraf te worden ingediend.

Gymlessen (alle lessen vinden plaats op locatie Kinheim!):

Groep Maandag
mindset
movers

Dinsdag
mindset
movers

Woensdag
eigen
leerkracht

Donderdag
mindset
movers

Vrijdag

1/2 A gr 1 spelles
gr 2 zwemles

x (start bij
gymzaal, 8.20u
open)

1/2 B gr 1 spelles
gr 2 zwemles

x

1/2 C gr 1 spelles
gr 2 zwemles

x

3A zwemles x

3B zwemles x

4 x x

4/5 x (start bij
gymzaal, 8.20u
open)

x

5 x x (start bij
gymzaal, 8.20u
open)

6 x x

6/7 x x

7 x x

8 x x

-Alle kinderen dragen tijdens de gymles goed passende gymkleding en gymschoenen (kleding en schoenen
die alleen tijdens de gymles gedragen worden.
-Tijdens de gymles worden er geen sieraden gedragen i.v.m. veiligheid. Laat op gymdagen horloges,
armbanden, kettingen, etc thuis zo kunnen ze ook niet kwijt raken! Armbandjes en enkelbandjes die niet af
kunnen mogen bedekt worden met een polsband of lange sok. En kleine knopjes in de oren mogen wel
gedragen worden.
-Lange haren, voor jongens en meisjes, (haren die voor de ogen hangen of in de ogen komen tijdens het
sporten) moeten vast tijdens de gymles met een elastiekje of speldjes.
-Op dinsdag en donderdag wordt er pauzesport verzorgd door Sportservice.
-Bewegend leren is een onderdeel van ons lesprogramma

https://jl.nu/syndeo_data/media/Voor_ouders/Aanvraagformulier_vrijstelling_geregeld_schoolbezoek.pdf

