
 
In deze medeklinker 

• Vanuit de directie 

• Vakantierooster (herhaling) 
en studiedagen 22/23 

• Vanuit de MR 

• Vakantie bijbelclub 

• Schooljaar 22/23 (met alvast 
belangrijke data) 

• Happertje voor de vakantie 

• CJG:  gezond en gezellig 
aan tafel 

• CJG: Zo he;lp je kinderen 
een scheiding door 

• CJG: tweelingen samen of 
apart naar school 

• Ga maar 
op 
weg 
 

 

 
Vanuit de directie 
Het is zover… de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn klaar, de school is 
klaar voor de vakantieschoonmaak, de kinderen en leerkrachten zijn klaar voor de 
vakantie! 
Nu lekker genieten van de tijd met elkaar in misschien wel een  andere omgeving. 
Geniet ervan! 

 

Hartelijke groet, mede namens het team van de COS 

Cora Stuurman 

 

Schooljaar 2021-2022  
mei 

Christelijke Opleidingsschool 

• 22 aug: school start om 
08.30 uur 

• 22 aug: stormbaan gr 1-8 

• 26 aug: Medeklinker alge-
meen 



Verjaardagen  juli 

 

 

 

 

 

 

 
1 Tygo van Beelen 4A 

2 Abe Houwaard  3A  

2 Afiah van der Plas  4A  

2 Jan Varkevisser  4A  

3 Noa de Best 4A 

 3 Carlijn van Duijn  6C 

 4 Harlen Soudan  6B  

5 Jaylee Soudan  3A  

7 Jolien Schaap 3A  

8 Cato de Jong 5B  

9 Daan Bood 3A  

10 Aaron Abdou Cespedes  7B  

10 Willem Barnhoorn  2B  

10 Anna Wessels 4B  

11 Patty van Rijn  7B  

11 Fenne Vooijs 5A  

11 Luuk Vooijs 5A  

11 Noah Vooijs  5A  

12 Zarah Guijt  6B  

13 Max Post Uiterweer 1A 

13 Jan Remmelzwaal 7B  

13 Fenna van Wolferen 1A  

15 Hannah Hek  5B  

15 Mila van der Veen 1A  

16 Quinn Vooijs  4A  

17 Stan van der Plas 2A 

 19 Noa van der Plas 2B  

19 Lise-lotte Verhoef 7B  

20 Siem Freke 8A  

22 Mia van der Lingen  1A  

24 Lynda Berkheij  8A  

25 Izabel Guijt 4A  

25 Sienna Guijt 6A 

 25 Lise van Rijn  7B  

29 Aron Kuyt 5B 

 30 Sybrich Pronk 4B  

30 Julia van Rooijen 1A  

 

 

Vakantierooster schooljaar 22/23  
Bijgevoegd het vakantie rooster voor het volgende schooljaar (dus vanaf augus-

tus 2022).  
 

 

 

 

 

Studiedagen team (alle kinderen vrij) 

Vrijdag 21 okt  2022 

Woensdag 16 nov  2022 

Ma 6 febr 2023 

Dinsdag 11 april 2023 

Vrijdag 16 juni  2023 

Vanwege de enorme grote aantallen aanvragen voor vakanties buiten de schoolvakanties 

zullen we echt de voorschriften vanuit de leerplichtwet consequent  moeten toepassen.  

Om teleurstellingen te voorkomen: Houdt u zich bij het plannen van een vakantie, week-

endje weg ect etc aan bovenstaande vakanties. Het verlenen van verlof kan maar in  zeer 

specifieke gevallen. 

 

Herfstvakantie  24-10-2022 - 28-10-2022 

Kerstvakantie  26-12-2022 - 6-1-2023 

Voorjaarsvakantie  27-2-2023 - 3-3-2023 

Pasen   7-4-2023 - 10-4-2023 

Koningsdagweek  24-4-2023  28-4-2023 

Meivakantie  1-5-2023 - 5-5-2022 

Hemelvaartvakantie  18-5-2023  19-5-2023 

Pinkstervakantie  29-5-2023 - 29-5-2023 

Zomervakantie  10-7-2023 - 18-8-2023 

Vanuit de MR  
 
Laatste MR-vergadering gehad!  
We kijken terug op een mooi jaar. 
  
De MR ziet dat de school mooie vooruit-
gangen boekt met de ingezette koers.  
We zijn blij dat we dit terug zien in kwali-
teit en vernieuwing van ons onderwijs. 
  
Alvast fijne vakantie toegewenst! 
  
MR COS 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ze.be%2F50-leuke-en-originele-gelukkige-verjaardag-berichtjes-smsjes-voor-vrienden%2F&psig=AOvVaw33hP2VxqIwCyR14Aqfr3ta&ust=1600076238609000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD08tbq5esCFQAAAAAdAA


Verjaardagen  augustus 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Emily Guijt  4A  

1 Sophie Ouwehand 2B  

4 Sanne Krijgsman 5B  

5 Madeé Schaap  4A  

 6 Thom Houwer  5B  

7 Ezra van Beelen  7B 

 7 Luca Hoek  7B  

10 Lotte de Vreugd  2B  

11 Lars van Delft  2B  

13 Berend Freke  6A  

13 Ryan Hoek 4A 

13 Sem Rasenberg  4 

14 Lotte Ravensbergen 3A  

15 Selah Zwerus 2B  

16 Thomas van de Griek 5B 

 16 Jayden Saton 3A  

16 Joep van Slingerland  2B 

 17 Maud Berkheij 2B  

17 Esmee van Duijn  7B  

18 Féline Harteveld  6A  

18 Jesse Onderwater 6A  

18 Elise van der Plas 2A  

18 Glenn Vooijs 5B  

19 Sanne van der Plas  2B 

 20 Pippa van der Plas  4A  

22 Evi Guijt 2B  

22 Huig Ouwehand  6B  

23 Levi de Best 7B  

23 Josephine Hazenoot 2A  

25 Liv Vooijs 2A  

26 Floris de Groot  7B  

26 Déan van Rijn 7B  

29 Maurits Bellwinkel  6A  

30 Jason van den Bosch 6A  

30 Jurre van Duijn m 6A  

31 Roos Rasenberg 6B  

31 Loïs Schoneveld  7B  

Schooljaar 2022-2023 

Natuurlijk gaan we eerst genieten van een heerlijke vakantie. Toch 

hebben we al weer zin in volgend schooljaar. Er staan weer veel 

mooie ontwikkelingen in de steigers waar we ons gezamenlijk weer in 

vast kunnen bijten.  

Hieronder alvast een aantal uitgewerkt/genoemd: 

• we hopen vanaf de eerste schoolweek meteen te kunnen gaan         

starten met de sportieve pauze op de dinsdag en donderdag.  

De kinderen kunnen dan onder begeleiding een spel spelen.  

• Op de eerste schooldag zullen we het nieuwe schooljaar weer be-

stormen met twee stormbanen (voor groep 1-4 en 5-8). 

• Om de groepsvorming in de nieuw samengestelde groepen 7 een 

extra boost te geven zullen de ouders worden uitgenodigd voor 

een high tea (ma 29 aug. Groep 7B / 30 aug. Gr. 7A) 

• Vanaf 29 aug zullen ook de startgesprekken weer plaatvinden met 

ouder en kind om te horen wat u beiden belangrijk vindt voor het 

nieuwe schooljaar. 

• De leerlingraad zal worden uitgebreid met een vertegenwoordiging 

groep 5 (woe 12 okt is de verkiezing) 

• Voor de groepsvorming van de nieuwe groepen 7 is er een extra 

activiteit bij de Vleitlanden (dinsdag 6 sept) 

• Dinsdag 13 september is er een startdienst in de Nieuwe Kerk 

waarvoor u en de familie van harte bent uitgenodigd. De dienst 

wordt geleid door Ds. Alblas en is van 17-18 uur. 

• Donderdag 15  sept.  Gaat Marieke Spiering u iets vertellen over 

het Schoolmaatschappelijk Werk op school en wat zij voor u en uw 

kind kan betekenen.  De koffieochtend start direct om 08.30 uur. 

• Woensdag 28 september is er een koffieochtend (start direct om 

08.30 uur) waarbij juf Sandra gaat vertellen over haar werkzaam-

heden rondom bewegend leren en wat zij daarin voor kinderen kan 

gaan tekenen.  

• Op 30 sept. Is de eerste spelmiddag rekenen ( gr 2,4,6,8) waarin 

de kinderen, samen met een ouder, de spelletjes van Met Spron-

gen Vooruit gaan spelen  

• Op 7 oktober is dan de spelmiddag rekenen voor de groepen 

1,3,5,7 

• In de laatste twee weken voor de herfstvakantie kunt u in de klas 

van uw kind een les bijwonen. Later in het jaar is er nog een blok 

waarin we u uitnodigen om in de klas van uw kind een les bij te 

wonen. We hopen dan echt alle ouders de mogelijkheid te geven 

een keer naast hun kind in de klas te zitten. 

• We starten met tafeltjesmiddagen waarin u samen met uw kind 

kunt kijken naar het werk van de afgelopen periode. De eerste is 

op donderdag 17 nov. 

• Groepsgesprekken ouders in november over een ontwikkeling op 

school 

De data komen in de Parro te staan en in de eerste week krijgt u per 

familie een papieren kalender mee. 



 

 

 

 

Volgend schooljaar begroe-

ten we weer een hoop nieu-

we leerlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantie bijbelclub 
Op donderdag 14 juli is er van 10:00u-12:00u VakantieBijbelclub. Dit keer 

zijn we weer in het Maranathacentrum aan de Poolster.  

We gaan het met elkaar hebben over Gideon. Er wordt over hem verteld, 

maar we denken ook na over wat dit verhaal voor ons betekent. Vooral 

wat de God van Gideon voor ons betekent! 

Na het verhaal gaan de kinderen tussen 4-8 jaar een leuke knutsel maken 

en er is een poppenkastvoorstelling. De kinderen tussen 8 -12 jaar gaan 

bij mooi weer naar buiten voor een spannend spel. (bij minder mooi weer 

hebben we een leuke binnenactiviteit)  

We hopen jullie allemaal te ontmoeten. Geef je wel even op via 
Eventbrite.  Dan weten we op hoeveel kinderen we kunnen rekenen. Dit 
kan vanaf 4 juli op de website van de Hervormde Gemeente Katwijk: 
www.hervormdkatwijk.nl 
Neem gerust een vriendje of vriendinnetje, buurjongen of buurmeisje 

mee. Vinden we gezellig! 

Groetjes van de juffen 

http://www.hervormdkatwijk.nl
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