BELANGRIJKE DATA
Schooljaar 2022-2023
VAKANTIEPLANNING 2022-2023
Het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023 ziet er als volgt uit:
• Eerste schooldag
maandag 5 september 2022
• Herfstvakantie
maandag 24 oktober 2022 t/m vrijdag 28 oktober 2022
• Kerstvakantie
maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
• Voorjaarsvakantie
maandag 20 februari 2023 t/m vrijdag 24 februari 2023
• 2de Paasdag
maandag 10 april 2023
• Meivakantie
maandag 24 april 2023 t/m vrijdag 5 mei 2023
(incl. Koningsdag donderdag 27 april 2023)
• Hemelvaart
donderdag 18 mei 2023 en vrijdag 19 mei 2023
• 2de Pinksterdag
maandag 29 mei 2023
• Zomervakantie
maandag 17 juli 2023 t/m vrijdag 25 augustus 2023
BELANGRIJKE DATA 2022-2023
Wij willen alvast enkele belangrijke data voor het nieuwe schooljaar met jullie delen, zodat
jullie hier rekening mee kunnen houden met jullie planning. Noteer deze data alvast in jullie
agenda.
•
•
•

•
•

•
•
•

Maandag 5 september 2022: Eerste schooldag schooljaar 2022-2023
Dinsdag 13 september 2022: Algemene ouderavond voor alle ouders (19.30 – 21.30 uur)
Dinsdag 27 september + woensdag 28 september 2022: Mini Kamp (groep 1 t/m 3)
o Groep 1-2 wordt tussen 08.45 – 09.15 uur opgehaald
o Groep 3 wordt tussen 16.00 – 16.30 uur opgehaald
Woensdag 28 september t/m vrijdag 30 september 2022: Groot Kamp (groep 4 t/m 8)
Dinsdag 4 oktober + donderdag 6 oktober 2022 voortgangsgesprekken met ouder(s) over
de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen (in principe
worden op dinsdag 4 oktober de broertjes-zusjes (brus) ingepland)
Vrijdag 4 november 2022: Ouderstapavond
Vrijdag 17 maart 2023: Horizon Dart Masters
Vrijdag 7 juli 2023: Horizon Hamburgerfest

De overige data voor het nieuwe schooljaar ontvangen jullie samen met de nieuwe schoolgids
2022-2023 op de eerste schooldag. Alle belangrijke data zijn ook terug te vinden in de
Basisschool App onder de tegel ‘Jaarkalender’.
STUDIEDAGEN 2022-2023
We hebben de studiedagen voor het nieuwe schooljaar ingepland. Noteer deze data alvast in
de agenda.
•
•
•
•
•
•
•
•

Woensdag 12 oktober 2022
Maandag 21 november 2022
Dinsdag 6 december 2022
Vrijdag 23 december 2022
Woensdag 1 februari 2023
Maandag 27 maart 2023
Vrijdag 26 mei 2023
Maandag 19 juni 2023

Daarnaast hebben we onze teamdag ingepland op:
•

Woensdag 17 mei 2023

