Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

Schooljaar 2021-2022

16 juni 2022

Achte âlden,
Van de directie

De laatste schoolweken breken aan. We nemen in alle klassen
de halfjaarlijkse CITO-toetsen af, ronden de methodes af en
doen verschillende voorbereidingen voor komend schooljaar.

Herhaling Vakantierooster 20222023
Agenda

Morgen is de grote dag voor juf Alie! Hierbij feliciteren we haar en Johannes vast met hun
huwelijk! Gods zegen toegewenst in de toekomst met elkaar.

Juf Alie en juf Martje gaan aanstaande maandag op BHV-cursus. Dan zijn we weer helemaal
bij wat betreft de hulpverlening. Je hoopt het nooit nodig te hebben, maar een goede
voorbereiding is het halve werk. Hierom doen we ook 2 keer per jaar een
ontruimingsoefening. Aan het begin van het schooljaar plannen we één en ergens in het
voorjaar houden we een ‘onverwachte’ oefening. We leren hier altijd veel van en zien wat
goed gaat en waar we aandacht voor moeten hebben.

Eerste schooldag

29 augustus 2022

Herfstvakantie

17-21 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022 – 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie

27 februari – 3 maart 2023

Pasen

7-10 april 2023

Koningsdag

27 april 2023
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Meivakantie

28 april – 5 mei 2023

Hemelvaart + vrijdag

18 + 19 mei 2023

Pinksteren

29 mei 2023

Zomervakantie 2023

24 juli 2023

De extra vrije dagen en studiedagen worden aan het begin van het schooljaar via het
Skoallepraatsje bekendgemaakt. U vindt deze dagen dan ook in de kalender van Parro.

17 juni
23+24 juni
30 juni
5 juli
13 juli
13 juli
14 juli
15 juli

Trouwdag juf Alie
Kamp groep 7/8
Studiedag – alle kinderen vrij
Spreekavond op verzoek
Doorstroom-/wenochtend
Afscheid groep 8
Jaarafsluiting met ouders
12:00 uur start zomervakantie!
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