
Roosters 2022 - 2023
Benieuwd naar de schooltijden, wanneer hebben de kinderen gym? Wanneer zijn de
studiedagen ook al weer? Hier vindt u alle roosters voor het schooljaar 2022 - 2023.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schooltijden

De schooltijden voor alle groepen zijn elke dag van de week van 8.30 tot 14.15 uur. Om
08.20 uur worden ’s ochtends de deuren geopend. Mocht uw kind in verband met
ziekte of bezoek aan arts of iets dergelijks, later op school komen, dan verzoeken wij u
dit voor aanvang van de school aan ons door te geven. Wij zijn telefonisch te bereiken
op 030-6881898. Afmeldingen kunnen ook via SchouderCom doorgegeven worden.
Indien een kind afwezig is en wij hebben geen bericht van verhindering ontvangen,
zullen wij zo snel mogelijk in de loop van de ochtend contact met u opnemen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gymrooster: (in de IJsselhal)
Dinsdag 
08.30 - 09.15 uur: groep 8A + 8B (deze leerlingen starten de dag bij de IJsselhal)
09.15 - 10.00 uur: groep 6A + 6B
10.00 - 10.45 uur: groep 7B + 7C
10.45 - 11.30 uur: groep 4B + 4A
11.30 - 12.15 uur: groep 3A + 3B
12.45 - 13.30 uur: groep 5C + 7A
13.30 - 14.15 uur: groep 5A + 5B (deze kinderen lopen met leerkracht mee naar school)
 
Vrijdag 
08.30 - 09.15 uur: groep 8A + 8B (deze leerlingen starten de dag bij de IJsselhal)
09.15 - 10.00 uur: groep 6A + 6B 
10.00 - 10.45 uur: groep 7A + 5C
10.45 - 11.30 uur: groep 5B + 5A 
11.30 - 12.15 uur: groep 3A + 7C
12.45 - 13.30 uur: groep 3B
13.30 - 14.15 uur: groep 7B (deze kinderen gaan vanaf de IJsselhal naar huis/BSO)

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwemtijden 
Donderdag
Groep 4A: 09.15 - 10.30 uur
Groep 4B: 10.00 - 10.45 uur

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiedagen schooljaar 2022-2023
5 oktober 2022
15 november 2022
3 februari 2023



8 maart 2023
26 juni 2023
7 juli 2023

Aanvullende vrije dagen waarop de kinderen niet naar school gaan, zijn:
vrijdag 7 april (Goede vrijdag)
vrijdag 19 mei (vrijdag na Hemelvaart)

Sinterklaas en Kerst: alleen de ochtend!
De kinderen gaan op maandag 5 december (Sinterklaas viering) en op vrijdag 23
december (de vrijdag ná de kerstversiering) tot 12.00 uur naar school.
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie Zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober 2022
Kerstvakantie Zaterdag 24 december 2022  t/m zondag 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie Zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023
Pasen Zondag 9 & maandag 10 april 2023
Koningsdag Donderdag 27 april 2023
Meivakantie Zaterdag 22 april /tm zondag 7 mei 2023
Hemelvaart Donderdag 18 & vrijdag 19 mei 2023
Pinksteren Zondag 28 & maandag 29 mei 2023
Zomervakantie Zaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus 2023

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


