
       

 

 

 

Haarlem, 21 augustus 2022 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het nieuwe schooljaar staat alweer voor de deur. Op maandag 29 augustus is de eerste schooldag. Ik 

hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en nu ook weer zin heeft om gezellig samen naar 

school te gaan. Ik heb in ieder geval veel zin om jullie weer allemaal te zien. 

 

In deze Huibersinfo lezen jullie de eerste informatie. Op vrijdag 2 september zal u nog een nieuwbrief 

ontvangen met daarin ook meer specifieke informatie vanuit de groepen. 

 

 

Agenda: 

29 augustus 2022: eerste schooldag 

 

 

Schooltijden 

De schooltijden zijn met ingang van het schooljaar 2022-2023 als volgt.  

 

Groep 1-2  

Maandag  8.15 – 12.00  13.00 – 15.10  

Dinsdag  8.15 – 12.00 13.00 – 15.10  

Woensdag  8.15 – 12.25  

Donderdag  8.15 – 12.00  13.00 – 15.10  

Vrijdag   8.15 – 12.00  

 

Groep 3  

Maandag  8.15 – 12.00  13.00 – 15.10  

Dinsdag  8.15 – 12.00  13.00 – 15.10  

Woensdag  8.15 – 12.25  

Donderdag  8.15 – 12.00  13.00 – 15.10  

Vrijdag   8.15 – 12.00  13.00 – 15.10  

 

 



Groep 4, Groep 5/6, Groep 7/8 

Maandag  8.15 – 12.05  13.00 – 15.15  

Dinsdag  8.15 – 12.05  13.00 – 15.15  

Woensdag  8.15 – 12.30  

Donderdag  8.15 – 12.05  13.00 – 15.15  

Vrijdag   8.15 – 12.05  13.00 – 15.15  

 

Op maandag en vrijdag hebben de kinderen gym, denk op die dagen dus aan de gymspullen! 

 

Vakanties en vrije dagen/studiedagen 

Herfstvakantie: zaterdag 15 oktober 2022 t/m zondag 23 oktober 2022 

Kerstvakantie: zaterdag 24 december2022 t/m zondag 8 januari 2023 

voorjaarsvakantie: zaterdag 25 februari 2023 t/m zondag 5 maart 2023 

meivakantie: Zaterdag 22 april 2023 t/m zondag 7 mei 2023 

Zomervakantie: zaterdag 22 juli 2023 t/m zondag 3 september 2023 

 

Vrije dagen/studiedagen: 

maandag 24 oktober 2022 (de maandag na de herfstvakantie) 

vrijdag 24 februari 2023 (de vrijdag voor de voorjaarsvakantie) 

Donderdag 6 april 2023 

vrijdag 7 april 2023 (Goede vrijdag) 

maandag 10 april 2023(2e paasdag) 

donderdag 18 mei 2023 en vrijdag 19 mei 2023 (Hemelvaart) 

maandag 29 mei 2023 (2e pinksterdag) 

 

 

In- en uitgaan van de school 

Vanaf 8.15u gaan de deuren van de school open. De kleuters worden naar binnen gebracht door hun 

ouder(s)/verzorger(s) en de leerkrachten van groep 3 t/m 8 komen naar buiten om hun klassen op te 

halen. Zij maken een rij en gaan gezamenlijk om 8.20u naar binnen. Zorg dat u op tijd bent zodat de 

lessen ook op tijd kunnen beginnen. 

 

Zodra de school uit is brengen de leerkrachten de kinderen naar buiten. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen 

op het schoolplein wachten. 

 

 

Eten en drinken 

Wij als school willen ervoor zorgen dat de kinderen zo veel mogelijk gezonde voeding binnen krijgen! 

Wij willen dat uw kind als 10-uurtje fruit mee naar school neemt. Koekjes, broodjes, snoepjes e.d. 

mogen niet worden meegenomen. Tijdens de overblijf kan er brood en nog een stukje fruit/groente 

worden gegeten. Ook hier zijn koekjes, snoepjes e.d. verboden.  

Voor het drinken heeft uw kind een hervulbare beker of flesje nodig zodat wij het afval kunnen 

beperken. Dit is beter voor het milieu. Dus geen pakjes! Op deze manier kunnen wij samen zorgen 

voor de gezondheid van uw kinderen en de gezondheid van het milieu!  

 

 

 

OV vacature 



Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar enthousiaste ouders die het komende schooljaar 

willen helpen bij het organiseren van verschillende activiteiten voor de kinderen. Hierbij hebben we 

het over Sinterklaas, Kerst, Schoolfotograaf, Pasen, avondvierdaagse en het zomerfeest. 4 Keer per 

jaar is er een overleg na schooltijd waarin activiteiten geëvalueerd, aankomende activiteiten 

besproken en taken verdeeld worden.  

De ouders die in de OV (oudervereniging) zitten mogen ook mee op schoolreisje. Altijd een heel leuk 

uitje om bij te zijn! 

 

Dus mocht je denken, dit is echt iets voor mij! Of je wilt meer informatie, mail mij dan op 

wendy.stikvoort@twijs.nl. 

 


