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Formatie 
 
Fijn dat een aantal van u onze vacature heeft gedeeld. Na heel veel gesprekken te hebben gevoerd en creatief te 

hebben gekeken naar de bezetting van de groepen zijn we er bijna uit. Nu moeten we nog de puntjes op de ‘i’ zetten 
en dan is het rond. 
 

 

Groepsindeling 
 

Ook de groepsindeling is zo goed als rond. De groepsindeling zal in de dagen na 22 juni worden verzonden. Daarbij 
krijgt u ook een brief waarin u, evenals voorgaande jaren, geïnformeerd wordt over de schoolorganisatie in het 
nieuwe schooljaar. 
 

 

Verslag MR vergadering 23 mei 
 
Op maandag 23 mei jl. is de MR samengekomen. Er is gesproken over de formatie voor het nieuwe schooljaar, de 
inzet van NPO gelden, de werving van extra leerkrachten en het vakantierooster en de studiedagen. 
Er is ook uitvoerig stilgestaan bij de keuze van alle leerkrachten en directie om aan het beleid van geen alcohol op 
het schoolplein vervolg te geven. Met het Paasdiner is hier een eerste stap in gezet en dit gaat de school nu 
voortzetten. De MR en directie hebben standpunten over het wel/niet schenken van alcohol uitgewisseld. Een van de 

pijlers van “de gezonde school” is een gezonde schoolomgeving. Daarbij wordt gekeken naar de fysieke en sociale 
omgeving van de school. In dat kader is het schenken en nuttigen van alcohol niet passend op het schoolplein. Het 
beleid om geen alcohol te schenken is dus een keuze vóór de kinderen en niet tegen de ouders. De directie onderkent 
dat de communicatie hierover beter had gekund en wil hier in het nieuwe schooljaar met nadere uitleg van de doelen 
van de Gezonde school op terugkomen.’ 
 

 

Midzomerfeest 
 
Wat fijn dat dit feest dit jaar door kon gaan en dat er zoveel ouders aanwezig waren. Het was erg gezellig en goed 
om elkaar weer te kunnen spreken. Wat een talenten hebben wij op school. Super leuk om naar te kijken; de 
leerlingen kregen terecht mooie jurycommentaren. 
 

Dank aan alle ouders die hebben geholpen met voorbereiden, opbouwen, Alowietjes verkopen, sapjes schenken, 
broodjes klaarmaken, BBQ-en en opruimen! 
 
 

 Aloweetjes 
10 juni 2022  

Agenda 
 

• 15 juni Rapport 2 mee 
 

• 16 juni Rapportgesprekken 
 

• 21 juni Rapportgesprekken 
 

• 24 juni Studiedag (alle groepen vrij) 
 

• 27 en 28 juni Musicalavond groep 8 
 

• 29 juni Wisselochtend nieuwe groepen 2022-2023 
 

• 4 t/m 6 juli Kamp groep 8 

 
• 8 juli Vrijdag voor de zomervakantie (alle groepen vrij) 

 
• 9 juli t/m 21 augustus Zomervakantie 
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Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2022-2023 
 
Vakantiedagen 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
* Let op 
De laatste schooldag voor de zomervakantie is een marge dag. Deze dag is onder voorbehoud vrij voor de leerlingen. 
Als er te veel calamiteiten zijn waardoor de leerlingen niet aan hun onderwijsuren komen zal deze dag een lesdag 
worden. 

 
Studiedagen 2022-2023 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Herfstvakantie 22 t/m 30 oktober 2022 

Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023 

Goede Vrijdag 7 april 2023 

2e Paasdag 10 april 2023 

Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023 

Koningsdag 27 april 2023 (valt in de meivakantie) 

Bevrijdingsdag 5 mei 2023 (valt in de meivakantie) 

Hemelvaart 18 en 19 mei 2023 

2e Pinksterdag 29 mei 2023 

Laatste dag voor de zomervakantie 7 juli 2023 * 

Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 2023 

Maandag 5 september 2022 

Dinsdag 27 september 2022 

Woensdag 23 november 2022 

Vrijdag 10 maart 2023 

Donderdag 6 april 2023 

Vrijdag 23 juni 2023 
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SCHOOLSPORT 
 

Sportagenda 
 

Sport Datum Plaats 

Tennis Zo. 12 juni LTV Randenbroek, Hoolesteeg 4 

Zwemsportdag Za. 18 juni Amerena 

Basketbal Za. 25 juni Sporthal Zielhorst 

 

Tennistoernooi 
 
Zondag a.s. staat het tennistoernooi op het programma. Bo de Groot, Olivia Kuijf, Jazz van Elteren, Hugo van 
Duijn, Pieter Mourits, Luuk Hill en Joppe Staal zullen onze school gaan vertegenwoordigen. Het toernooi vindt 

plaats bij LTV Randenbroek op sportpark Emiclaer, Hoolesteeg 4 in Amersfoort. Let op! Dit is niet in de wijk 

Randenbroek maar ligt achter winkelcentrum Schothorst. 
 
Het toernooi start voor de groepen 6, 7 en 8 om 15.00 uur en zal rond 17.00 uur klaar zijn. Daarna start de 
prijsuitreiking met drinken en een broodje knakworst. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tijd  Baan 1A Baan 1B Baan 2A Baan 2B Baan 3A Baan 3B 

15:30 Poule 7 7 8 8 9 9 

 Spelers 1 tegen 2 3 tegen 4 1 tegen 2 3 tegen 4 1 tegen 2 3 tegen 4 

15:45 Poule 10 10 11 11 12 12 

 Spelers 1 tegen 2 3 tegen 4 1 tegen 2 3 tegen 4 1 tegen 2 3 tegen 4 

16:00 Poule 7 7 8 8 9 9 

 Spelers 1 tegen 3 2 tegen 4 1 tegen 3 2 tegen 4 1 tegen 3 2 tegen 4 

16:15 Poule 10 10 11 11 12 12 

 Spelers 1 tegen 3 2 tegen 4 1 tegen 3 2 tegen 4 1 tegen 3 2 tegen 4 

16:30 Poule 7 7 8 8 9 9 

 Spelers 1 tegen 4 2 tegen 3 1 tegen 4 2 tegen 3 1 tegen 4 2 tegen 3 

16:45 Poule 10 10 11 11 12 12 

 Spelers 1 tegen 4 2 tegen 3 1 tegen 4 2 tegen 3 1 tegen 4 2 tegen 3 
 
Succes zondag maar vooral veel plezier! 

 
Met sportieve groet, 
Rene Streef (r.streef@kpoa.nl) 
 
 
 
 

 
 
 

Poule 7 

1.Finn van Hell 

2.Nobel Weldemichael 

3.Bo de Groot 

4.Jazz van Elteren 

Poule 9 

1.Kayne Machelesen 

2.Olivia Kuijf 

3.Roan Slag 

4.Emile Song 

Poule 8 

1.Mees Huitzing 

2.Hugo van Duijn 

3.Shaniah Katwaroe 

4.Sem van Engelenhoven 

Poule 11 

1.Mees Veltkamp 

2.Luuk Hill 

3.Jurre Mulder 

4.Harm de Leeuw 

Poule 12 

1.Brett van Loenen 

2.Nada Rabhia 

3.Joppe Staal 

4.Pieter Mourits 
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OVERIG 

 

De ZomerPretPas komt er weer aan! 
 
ZomerPretPas is een papieren boekje vol zomeractiviteiten voor kinderen van 2 t/m 14 jaar. Op vertoon van de 

ZomerPretPas zijn de zomeractiviteiten gratis of met korting te bezoeken vanaf 9 juli t/m 21 augustus. 
 
Dit jaar is het thema van de ZomerpretPas : Mondriaan 150 jaar  
Piet Mondriaan is een wereldberoemde kunstenaar. Hij is beroemd geworden met 
zijn schilderijen in rood, geel, blauw en wit, met zwarte lijnen. Wist je dat hij 150 
jaar geleden in Amersfoort werd geboren? In de wijk Binnenstad. Kinderen 

ontdekken in de ZomerPretPas in welke wijk ze wonen/naar school gaan, komen 
meer te weten over Piet Mondriaan en kunnen leuke, avontuurlijke, sportieve en 
creatieve zomeractiviteiten doen in hun eigen wijk en in andere wijken. 
 

In de week van 27 juni krijgen de kinderen een gratis ZomerPretPas via de 
basisschool. De juf of meester deelt de ZomerPretPas uit in de klas. 
Wil je meer informatie over de ZomerPretPas, kijk dan op onze 

website: www.zomerpretpas.nl 
 

 

 

 
 

In de eerste week van de zomervakantie organiseren we een zomerkamp: Expeditie Beestenboel! Alle kinderen in 
leeftijd van 7 t/m 12 jaar oud mogen met ons mee op avontuur. Ook als er sprake is van een zorgvraag en ook als 
kinderen niet naar de opvang voor Bzzzonder gaan. Onze Expeditie is er voor iedereen!  
 
Op woensdag 22 juli van 17.30 tot 18.30 uur organiseren we een informatie-voorpretavond in Theater De Kamers in 

Amersfoort Vathorst, zodat ouders en kinderen even langs kunnen komen om kennis te maken en informatie in 
winnen. We zouden het enorm op prijs stellen als dit in jullie nieuwsbrief geplaatst mag worden. In de bijlage de 
flyer met aanvullende informatie.  
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