SEPTEMBER 2022

Mededelingenblad
Belangrijke data:
5 sept

Eerste schooldag met toost op
het schoolplein
14 t/m 16 sept Kamp groep 7/8
Week 37 & 38 Kennismakingsgesprekken
21 sept
Prismadag (leerlingen vrij)
27 sept
Infoavond
28 sept
Start Kinderpostzegelactie

Uitnodiging toost
Aanstaande maandag 5 september beginnen
we weer aan een nieuw schooljaar. Met een
nieuwe directrice, een nieuw logo, een
nieuwe website en een hoop nieuwe frisse
moed willen we dan ook graag gezamenlijk
het nieuwe schooljaar beginnen met een
toost. Daarvoor zien we alle leerlingen, maar
ook de ouder(s)/verzorger(s) graag om
08:15 uur op het schoolplein. Hierna zijn alle
ouder(s)/verzorger(s) welkom om met de
leerlingen mee naar binnen te gaan.

Algemeen
Beste ouder(s)/verzorger(s), jongens en meisjes,
Het is een mooie zomervakantie geweest met prachtig, zonnig weer. Ik hoop dat iedereen er
met volle teugen van heeft kunnen genieten. Jullie zullen vast allemaal goed uitgerust aan het
nieuwe schooljaar beginnen. Het zal straks wel even wennen zijn voor iedereen. De regelmaat
en het ritme van school zal voor veel kinderen en ouders weer prettig zijn. Daarnaast zal het ook
best wel een beetje spannend zijn om met een nieuw schooljaar te beginnen. Het meest
spannend is het natuurlijk voor nieuwe leerlingen op onze school. En natuurlijk ook voor mij als
nieuwe directrice van de Schuttevaer. Ik heb erg veel zin om te starten en kijk er naar uit om
iedereen te mogen ontmoeten en kennis te maken.
Maar het belangrijkste is dat je met plezier naar school komt om te leren, te werken, elkaar te
ontmoeten en van elkaar te leren. Langs deze weg wil ik iedereen alvast een heel fijn schooljaar
toewensen!
Marjon van Nispen

Tot maandag allemaal!
Team Schuttevaer

Voor in de agenda:
Herfstvakantie
Kerstvakantie

24 t/m 28 oktober 2022
26 december 2022 t/m
6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 20 t/m 24 februari 2023
Goede vrijdag
7 april 2023
Tweede Paasdag 10 april 2023
Meivakantie
24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart
18 en 19 mei 2023
Tweede
Pinksterdag
29 mei 2023
Zomervakantie
17 juli t/m 25 augustus 2023

Studiedagen 2022-2023
Alle leerlingen zijn vrij tijdens deze dagen

Prismadag
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag

woensdag 21 sept 2022
vrijdag 9 dec 2022
vrijdag 3 maart 2023
vrijdag 30 juni 2023
vrijdag 14 juli 2023

Indeling 2022-2023
Groep 1-2:

juf Naomi op maandag en dinsdag
juf Yvonne op woensdag t/m vrijdag

Groep 3-4:

juf Hanny op maandag t/m woensdag en vrijdagochtend
juf Naomi op donderdag en vrijdag

Groep 5-6:

juf Gitana: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
juf Clarence: woensdag- donderdag

Groep 7-8:

juf Inez: maandag t/m vrijdag
juf Maresha: donderdagochtend

Ondersteuning en begeleiding: onderwijsassistent meester Marijn op maandag en dinsdag
Remedial Teacher meester Edmond: dinsdag en donderdag
Directie:

Marjon van Nispen aanwezig op maandag t/m vrijdag
(bij afwezigheid van directie is de intern begeleider aanspreekpunt)

Intern begeleider:

Maresha Dijkhuizen aanwezig op woensdag t/m vrijdag

Het volgende mededelingenblad wordt verwacht op vrijdag 7 oktober.
Keeten 2
4417 CD Hansweert
0113-381945
schuttevaer@prisma-scholen.nl

