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Beste ouder(s)/verzorger(s) 
 
“De sleutel van de toekomst heb je zelf in handen”! Met die woorden 
eindigden we het vorige schooljaar.  Zo is het natuurlijk ook. Dat neemt niet 
weg dat er dingen op je pad komen in het leven waar je geen invloed op hebt, 
alleen slechts op de manier hoe je ermee omgaat.  
Van harte hoop ik dat u met uw kinderen goede weken hebt gehad en dat we 
dit komend schooljaar weer verder kunnen bouwen aan een mooie toekomst 
met alle kinderen. 
 

Al voor de vakantie waren van specifieke maatregelen m.b.t. corona geen 
sprake meer. Ouders zijn weer welkom op school en dat vinden we fijn. Wat 
de maatregelen ons wel geleerd hebben, is dat het fijn is om de dag rustig te 
starten met volle aandacht voor uw kind. U bent dus van harte welkom in de 
school maar kijk goed wanneer het echt nodig is en wanneer uw kind het ook 
alleen kan. 
 

Maandag start ons nieuwe schooljaar en hopen we alle kinderen weer te 
kunnen begroeten. Ook de nieuwe kinderen die bij ons op school zijn natuurlijk 
van HARTE welkom.  
Voor het team is het schooljaar al wat eerder begonnen. Alle leerkrachten zijn 
de afgelopen week op school geweest om hun lokaal weer in te richten en zich 
voor te bereiden. Ook dat van de peuters. De BSO en het KDV waren de hele 
zomer open. 
 
Vrijdag 26 augustus/vandaag startten wij schooljaar 2022 met een teamdag op 
Sint Maarten met als jaarthema De vriendenkring van Sint Maarten. Deze dag 
is verzorgd door Expertisecentrum Stenekes. Zij gaan ons het komende 
schooljaar begeleiden en trainen om nog beter met kinderen met specifieke 
problematieken op sociaal emotioneel vlak om te gaan. Wij hopen dat we met 
dit traject als team nog beter weten wat al onze kinderen nodig hebben en hoe 
we daarop in kunnen spelen. 
 
Schooltijden 
In de samenspraak van 20 mei heeft u kunnen lezen dat alle kinderen met 
ingang van dit schooljaar op de woensdag om 12:00 u. uit school komen (in 
plaats van 11:45 u.). Op vrijdag hebben de kinderen van de groepen 1 – 4 een 
korte dag maar ook nu komen ze om 12:00 u. uit school (in plaats van 11:45 u.) 
Het betreft een kleine aanpassing van de lestijden zoals u ziet. 
Met deze uitbreiding maken we de korte ochtend – die door de leerkrachten 
vaak ook als echt kort ervaren werd– ietsje langer en hiermee creëren we ook 
de ruimte om naast de reguliere vrije dagen en studiedagen ook 2 weken 
meivakantie te realiseren.  
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06 3861 7002 
0515 57 24 18 
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Contactpersoon: 
Nynke van der Wal 

Nynke.vanderwal1@
bms-onderwijs.nl 

 
Telefoonnummers 

 
‘kleine’ BSO en PSZ: 

06 3022 3453 
 

‘Grote’ BSO: 
0515 57 58 62 
06 1334 0296 

 
KDV: 

06 1350 0468 
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Praktische informatie bij de start van dit schooljaar 
# De eerste groepsinformatie die van belang is,  zult u via Social Schools ontvangen van de leerkracht 
van uw kind. 
# Vrijdag 2 september ontvangt u Samenspraak 1B 
U ontvangt dan ook de informatie betreffende: 

# Verlofaanvragen 
# Het contact- en toestemmingsformulier in geval van ziekte met uw meest actuele gegevens 
# Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal 
# Informatieavond 
 

Gouden weken en informatieavonden 

De eerste schoolweken van het schooljaar zijn onze Gouden Weken. Dat betekent dat wij in die periode 
in alle groepen extra aandacht besteden aan  de groepsvorming. Ook voeren we dan gesprekken met 
alle ouders, de zogenaamde startgesprekken. Via de intekenlijsten die u vanaf dinsdag 30 augustus  
via Social Schools ontvangt, kunt u intekenen voor een gesprek na schooltijd in het lokaal van uw kind. 
Deze gesprekken voeren we in schoolweek 2, 3 en 4. 
In het kader van deze Gouden weken zullen de groepen 3 – 8 de eerste schoolweek tijdens de pauzes 
met hun eigen groep op hun eigen deel van het schoolplein spelen. Daarna schakelen we over naar de 
reguliere organisatie van de pauzes. 
 
Startviering 
Vrijdag 2 september is de opening van het schooljaar in de vorm van een startviering. Het jaarthema 
is: De Vriendenkring van Sint Maarten. De viering start om 8.15 op het schoolplein. U bent van harte 
welkom! 
 

Vakantieplanning en vrije dagen 2022/2023 
* bolletongersdei (de kinderen zijn ‘s middags vrij)  donderdag 6 oktober 
* Team/studiedag vrijdag    vrijdag7 oktober 
* herfstvakantie:      17 oktober t/m 21 oktober 
* kerstvakantie:      26 december t/m 6 januari 
* krokusvakantie:      27 februari t/m 3 maart 
* BMS-dag/team-dag     woensdag 15 maart 
* Goede Vrijdag/Paasmaandag    vrijdag 7 april en maandag 10 april 
* meivakantie      24 april t/m 5 mei    
* Hemelvaart      donderdag 18 en vrijdag 19 april 
* Pinkstermaandag:      maandag29 mei 
* Pinksterdinsdag (teamdag)     dinsdag 30 mei 
* heamiel         vrijdag 23 juni 
* laatste schooldag     donderdag 21 juli 
* zomervakantie     24 juli t/m 1 september 
 
De agenda: 
# vrijdag   26augustus teamdag Sint Maarten 
# maandag  29 augustus startdag schooljaar 2022/2023 
# vrijdag   2 september  startviering op het plein  
 

Met vriendelijke groet,    
Dieuwertje van Dalfsen 


