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Vakanties en studiedagen 2022-2023 
Aan het eind van het schooljaar zal de nieuwe 
schoolgids 2022-2023 uitkomen. Hierin zullen alle 
praktische zaken voor het nieuwe schooljaar staan. 
Uiteraard zal hierin ook de jaaragenda met de 
diverse bekende schoolse activiteiten en 
vakantiedagen gedeeld worden. 
De vastgestelde vakantie- en studiedagen voor het 
nieuwe schooljaar waren al eerder gedeeld, maar 
hierbij nog een herhaling:  
 

Schoolvakanties en vrije dagen: 
- Herfstvakantie; 24-10-2022 t/m 28-10-2022 
- Kerstvakantie: 26-12-2022 t/m 6-1-2023 
- Voorjaarsvakantie: 20-2-2023 t/m 24-2-2023 
- 2de Paasdag:  10-4-2023 
- Meivakantie: 24-4-2023 t/m 5-5-2023 
- Hemelvaartsdag(en): 18-5-2023 en 19-5-2023 
- 2de Pinksterdag: 29-5-2023 
- Start zomervakantie: 17-7-2023 

 

Studiedagen: 
- Woensdag 21 september 2022 
- Woensdag 12 oktober 2022 
- Vrijdag 3 februari 2023 

 
Afwezigheid Marja 
Omdat in het laatste Schakeltje werd vermeld dat 
juffrouw Marja waarschijnlijk langere tijd afwezig 
zal zijn, komen er vragen over de aard van de 
afwezigheid. 
Helaas heeft Marja haar schouderkop op diverse 
plaatsen gebroken. Met rust zal dit moeten 
genezen. Hoelang dit herstel duurt is nog niet 
precies te zeggen. Vanaf 20 juni zal ze 1 á 2 uurtjes 
per dag op school aanwezig zijn. 

Opening dierenbeweegpad 
Helaas door het slechte weer van afgelopen week 
hebben we besloten om het dierenbeweegpad niet 
op 8 juni te openen. De opening is verplaatst naar 
22 juni om 15:30 uur in Hedel bij het Klein 
dierenpark / Kasteelruïne in Hedel. Zie voor de 
uitnodiging ook de flyer op de 2de pagina van dit 
Schakeltje. 
Het dierenbeweegpad is ontstaan om ouders met 
jonge kinderen al vroeg aan het bewegen te krijgen. 
Het is een pad van ongeveer 1200 meter wat te 
lopen is met een loopfiets of wandelwagen.  
 

Herinnering: hulp voor meneer Mario 
Vorige week plaatsten we dit bericht al, maar er zijn 
helaas weinig reacties op gekomen, vandaar deze 
herinnering. Momenteel liggen er veel openstaande 
tuinwerkzaamheden rond de gehele brede school. 
Meneer Mario zoekt hierbij enige ondersteuning. 
Mocht je iemand kennen die meneer Mario kan 
helpen, mag dit aangegeven worden via zijn 
mailadres: m.donker@deschakelammerzoden.nl  

 
Steunouder Maasdriel 
Kinderen grootbrengen is een hele klus. Voor alle 
ouders is het fijn om dat niet alleen te hoeven doen. 
Maar niet iedereen krijgt een helpende hand 
toegestoken als hij of zij die nodig heeft. Om deze 
gezinnen te helpen zijn we gestart met Steunouder 
in Maasdriel. Steunouders zijn volwassenen 
vrijwilligers die één of twee dagdelen per week 
optrekken met een kind. Ze geven een kind, binnen 
hun eigen (gezins)leven, een vertrouwde plek waar 
het welkom is en kind kan zijn. Daarmee krijgen 
ouders ruimte om op adem te komen. Wil je 
gezinnen die steun nodig hebben helpen en vind je 
het leuk om voor kinderen te zorgen? Dan is 
steunouder worden misschien iets voor jou. Kijk 
voor meer informatie op www.steunouder.nl en 
meld je aan via maasdriel@steunouder.nl of 06-
10010276. 
  

Agenda 
 

 20 juni MR vergadering 
 24 juni Maandsluiting groepen 1/2 
   5 juli Schoolkamp groep 8 
   6 juli Rapport 2 gaat mee 

Schoolkamp groep 8 
   7 juli Rapportgesprekken 

Schoolkamp groep 8 
    8 juli Schoolkamp groep 8 
  11 juli Rapportgesprekken 
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