
Weilustwekker 

SCHOOLJAAR: 2021-2022   NUMMER: 34 DATUM: 23 JUNI 2022 

  

BIJLAGE 

 

34-01 Gitaarschool Hilda Veen  

34-02 Summer Camp Breda 

 

VAN HET TEAM 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

De zomervakantie komt in zicht en dat betekent dat we u informeren over de 

groepsverdeling voor het komende schooljaar.   

We hebben als team de keuze gemaakt om alle groepen door te schuiven, dat 

betekent dat alle groepen bij elkaar blijven en we geen groepen gaan herverdelen. 

Alleen de leerlingen uit groep 2 worden verdeeld over twee groepen 3 en de 

leerlingen van de instroomgroep worden verdeeld over de vijf kleutergroepen. 

 

De afgelopen weken hebben we als team diverse opties verkend en aan alle opties 

zaten voor- en nadelen. Eén van de belangrijkste redenen om alle groepen 

hetzelfde te houden, is dat we nu hopen een volledig schooljaar te kunnen gaan 

draaien zonder lockdown en quarantaines. De afgelopen schooljaren is dat door 

covid-19 niet gelukt. De MR heeft ingestemd met deze groepsverdeling. De 

volgende stap is om de groepen te voorzien van een leerkracht. Op dit moment zijn 

we bezig om te bekijken welke leerkrachten les gaan geven aan welke groep. U 

hoort dit zo snel mogelijk van ons.  

 

Komend schooljaar gaan we dus starten met 19 groepen: 

5 groepen 1-2 

2 groepen 3 

2 groepen 4 

3 groepen 5 

2 groepen 6 

1 combigroep 6-7 

2 groepen 7 

2 groepen 8 

 

In januari zal er weer een instroomgroep komen zodat de groepsgrootte van de 

kleutergroepen beperkt blijft.  



 

Komende week zijn onze leerlingen op donderdag en vrijdag vrij (donderdag 30 juni 

en vrijdag 1 juli). Wij hebben dan twee studiedagen. We gaan ons vooral 

bezighouden met onze nieuwe rekenmethode die we volgend schooljaar gaan 

gebruiken (Getal en Ruimte junior). Onder dit bericht treft u ook nog het 

vakantierooster voor schooljaar 2022-2023 aan inclusief studiedagen.  

 

Namens alle collega’s wens ik u een heel fijn weekend.  

 

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts, directeur 

 

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2022-2023  

 

Start schooljaar 2022-2023 maandag 5 september 

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2022 
(vrijdagmiddag 23 december 2022 leerlingen 
vrij vanaf 12.15 uur) 

Voorjaarsvakantie 20 t/m 24 februari 2023 

Goede Vrijdag en 2e Paasdag vrijdag 7 en maandag 10 april 2023 

Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart en daarna vrije dag donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023 

2e Pinksterdag maandag 29 mei 2023 

Zomervakantie vanaf maandag 17 juli 2023 
(vrijdagmiddag 14 juli 2023 leerlingen vrij 
vanaf 12.15 uur)  

  

Studiedagen Woensdag 28 september 2022 

 Maandag 31 oktober 2022 

 Dinsdag 6 december 2022 

 Donderdag 9 en vrijdag 10 maart 2023 

 Dinsdag 11 april 2023 

 Donderdag 22 en vrijdag 23 juni 2023 

 

AUB KINDERBOEKEN VAN DE SCHOOLBIBLIOTHEEK INLEVEREN 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Het schooljaar loopt bijna ten einde.  

Heeft uw kind nog boeken van de schoolbibliotheek thuis? Aub dan de boeken 

inleveren. De biebvrijwilligers gaan dan de schoolbibliotheek weer netjes in orde 

maken voor het begin van het nieuwe schooljaar. 



 

De boeken van de schoolbibliotheek zijn herkenbaar aan een 

oranje stickertje aan de voorzijde (zie afbeelding). 

 

Het is goed dat kinderen in de vakantie ook lezen. U kunt 

natuurlijk terecht bij een van de vestigingen van Bibliotheek 

Breda. Het lidmaatschap voor kinderen is gratis; het lenen van 

boeken is voor kinderen is ook gratis. 

Inschrijven: www.bibliotheekbreda.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=inschrijven  

 

Met een abonnement van Bibliotheek Breda kunnen kinderen ook gratis digitaal 

lezen bij www.jeugdbibliotheek.nl/home.html  

http://www.bibliotheekbreda.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=inschrijven
http://www.jeugdbibliotheek.nl/home.html

