Prikbordbijlage
schoolgids 2022/2023
contactgegevens

lestijden

Bs. De Vlaswiek

maandag

8.30

-

14.45

Eikenlaan 22

dinsdag

8.30

-

14.45

4576 BL Koewacht

woensdag

8.30

-

12.00

vlaswiek@elevantio.nl

donderdag

8.30

-

14.45

0114-361624 (ziekmeldingen tussen 8.00 en 8.30 u)

vrijdag

8.30

-

14.15

vakanties / vrije dagen

inzet leerkrachten t/m december

woe

05-10-2022

ma

24-10-2022

ma

31-10-2022

vr

Elevantiodag

gr. 1/2

herfstvakantie

ma t/m woe

juf Jolien

do, vr

juf Benedikte

ma, di, woe

juf Benedikte

t/m vr

28-10-2022

23-12-2022

t/m vr

06-01-2023

kerstvakantie

do, vr

juf Miranda

ma

20-02-2023

t/m vr

24-02-2023

voorjaarsvakantie

gr. 5/6

ma t/m vr

juf Céline

vr

17-03-2023

studiedag

gr. 7/8

ma t/m woe

juf Christianne

vr

07-04-2023

t/m ma 10-04-2023

paasweekend

ma

24-04-2023

t/m vr

05-05-2023

meivakantie

do

18-05-2023

en

vr

19-05-2023

Hemelvaart

ma

29-05-2023

en

di

30-05-2023

Pinksteren (ma+di)

vr

16-06-2023

vr

14-07-2023

studiedag

dag na schoolreis
t/m vr

25-08-2023

zomervakantie

gr. 3/4

do, vr

juf Jolien

ondersteuning
in diverse
groepen

ma, di, do, vr

juf Mieke

ma, di

juf Miranda

directietaken

di, woe, do, vr

juf Trees

ib-taken

ma, di, do

juf Divina

activiteiten
di

20-09-2022

ma

26-09-2022

vr

21-10-2022

wekelijkse gymlessen
t/m do

29-09-2022

infoavond gr. 1/2 en gr. 3

gr. 1/2

ma

omgekeerde oudergesprekken

gr. 3 t/m 8

ma en vr

thema-afsluiting

woe 30-11-2022

Sinterklaasviering

vr

02-12-2022

rapport gr. 1 t/m 8

ma

05-12-2022

do

22-12-2022

kerstviering (datum onder voorbehoud)

di

13-02-2023

adviesgesprekken gr. 8

vr

17-02-2023

carnavalsviering (kinderen om 12.00 u vrij)

do

16-03-2023

rapport gr. 3 t/m 8

ma

20-03-2023

do

06-04-2023

woe 12-04-2023

t/m woe 07-12-2022

en

di

21-03-2023

ouderavonden gr. 1 t/m 8

ouderavonden gr. 3 t/m 8 op uitnodiging
thema-afsluiting / paasviering

t/m vr

14-04-2023

schoolkamp gr. 7/8

vr

21-04-2023

Koningsspelen

do

15-06-2023

schoolreis gr. 1 t/m 6

vr

30-06-2023

ma

03-07-2023

do

13-07-2023

rapport gr. 1 t/m 8
t/m woe 05-07-2023

ouderavonden gr. 1 t/m 7
eindfeest

thema-afsluiting met ouders
(tijdstippen volgen later)
vr

21-10-2022 Gi-ga-groen

do 22-12-2022 Kerstviering
(onder voorbehoud)
do 26-01-2023 Voorleesontbijt
(onder voor- (peuters en groep
1/2)
behoud)
do 06-04-2023 Water in de kunst

