
 
In deze medeklinker 

• Vanuit de directie 

• Vakantierooster (herhaling) 
en studiedagen 22/23 

• Ouderbrieven Kiva 
(onderbouw, bovenbouw) 

• CJG: Jongens ,hoe ga je 
ermee om? 

• CJG: drank, drugs en mijn 
kind.. HELP! 

• CJG: Creatief opvoeden met 
een kleine beurs 

• summerintensive 

• Buitenspeelgoed 

• Gedicht: ik geef je mijn geest 

• Engels in de brugklas 
 

 

 

 
Vanuit de directie 
 

Wat gaat de tijd toch snel en wat voelt het weer als vanouds.  
Kinderen op schoolreis, groep 8 op kamp, de Route 8 eindtoets….  
Alsof er geen corona is (geweest). 

En ondertussen wordt er achter de schermen hard gewerkt aan alle voorbereidingen 
voor het nieuwe schooljaar. Gesprekken met leerkrachten over hun wensen, puzzelen 
om voor iedere groep een leerkracht te hebben, bestellingen doen van alle materialen 
die we weer nodig gaan hebben, plannen uitwerken en afspraken maken met externe 
partners….   
Het hoort allemaal bij het schoolse leven en toch voelt het ieder jaar weer als iets heel 
nieuws.   
Dat hoort ook zeker bij de bekoringen van het werken in het onderwijs.  
Ieder jaar hebben we weer  nieuwe kansen die we verder kunnen uitwerken. 

Groep 8 gaat nu echt werken naar het afscheid van de basisschoolperiode.  
Ze krijgen volgende week de scores van hun eindtoets.  
We kunnen alvast verklappen dat wij als school erg trots zijn op de resultaten die de 
kinderen (en leerkrachten) hebben neergezet.   
We hebben eindelijk weer een score behaald die bij onze school past (203,2 tegen 
een Landelijk gemiddelde van 200) en zien al voorzichtig resultaat van de  
aanpassingen in ons onderwijs.  

We werken er hard voor en dan is het erg fijn om te zien dat het vruchten afwerpt.  

In deze medeklinker staat nogmaals het vakantierooster voor schooljaar 22/23.  

Daarbij worden ook alvast de studiedagen vermeld waarop de kinderen vrij zijn.  
Dan kunt u hiermee alvast rekening houden in uw eigen organisatie.  

 

Voor nu goede dagen rond Hemelvaart en Pinksteren toegewenst. 

 

Hartelijke groet, mede namens het team van de COS 

Cora Stuurman 

 

Schooljaar 2021-2022  
mei 

Christelijke Opleidingsschool 

• 30 mei : 08.30 start school 

• 6 juni: 2e Pinksterdag 

• 7 juni : studiedag team (alle 
kinderen vrij) 

• 8 juni: start Cito Eind 

• 17 juni : schoolbezoek Raad 
van Toezicht Prohles 

• 21 juni : schoolfotograaf  

• 22 juni: schoolfotograaf 

• 23 juni: MR 

• 27 juni: bekendmaking 
groepsindeling  

• 1 juli : rapporten mee 

• 4 juli: afscheid gr 8 

• 5 juli afscheid gr 8 

• 8 juli start zomervakantie om 



Verjaardagen  juni 

 

 

 

 

 

 

 
2 Luc Remmelzwaal 5B  

3 Fien van der Bent 3A  

3 Jurre van Duijvenvoorde  7B  

4 Max Feddes 6B  

4 Mats van der Plas  3A  

5 Neis Zandbergen 4A  

7 Meri Gebremariam 6A  

8 Lukas van Duijn 4A  

8 Febe Schoneveld  5B  

12 Noah Ouwehand 3A  

17 Noah van Beelen 5B  

17 Noor van der Plas  7B  

18 Joris Celik 6B  

18 Saar Haasnoot 1A  

19 Jim Sneijders 7B  

21 Jack de Zwart 5B  

23 Martijn van der Plas 4A  

23 Rosalie van Rijn 1A  

24 Amber Glasbergen 8A  

24 Nikki Korndorffer 2B  

24 Jonas Meijvogel 6B  

24 Levi Schouten 5A  

25 Noah Jonker 8A  

26 Job Guyt 1A  

26 Demi de Zwart 3A  

28 Mats Dijkhuizen  2B  

28 Sara Guijt  2B  

30 Romy Dool  5A  

30 Dani de Mooij 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 

 

Nieuw buitenspeel  

materiaal kleuters 

De groepen 1/2 zijn erg 

blij met het nieuwe buiten-

speel materiaal.  Ze heb-

ben beloofd er heel zuinig 

op te gaan zijn zodat ze er 

lang van kunnen genieten.  

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


Christelijke Opleidingsschool 



Christelijke Opleidingsschool 



 

 

 

 

Sophie van der Plas, gr 1C 

Jeroen van Dijk, 1C 

Collin van der Vijver, 1C 

Joy-Lynn Verhoeven, 1C 

Joep van der Meij, 1C 

 

 

 

 

 

 

• De lessen in de klas starten om 
08.30. Laatkomers missen 
onderwijstijd!!! 
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Christelijke Opleidingsschool 


