
 

Fonkelnieuws mei 

De maand mei is voorbij gevolgen. Wij hebben genoten van het mooie weer en het veel 

buiten spelen. De maand juni staat voor de deur met daarin de portfoliogesprekken en dan 

gaan we al langzaam richting het einde van het schooljaar. 

Hierbij alvast het rooster voor de vakanties en studiedagen voor het schooljaar 2022/2023. 

Dan kunt u hier alvast rekening mee houden bij het plannen van een vakantie of dagje weg.  

Deze data komen ook in de parro agenda van volgend schooljaar 

Vakanties en studiedagen 

Herfstvakantie 24 okt -28 okt 

Studiedag 31 okt 

Studiemiddag gr 5 t/m 8 23 dec 

Kerstvakantie 26 dec - 6 jan 

Studiedag  18 jan 

Studiedag  15 feb 

Voorjaarsvakantie 27 feb - 3 maart 

Goede Vrijdag en Paasmaandag 7 apr-10 april 

Koningsdag 27 april 

Studiedag 28 april 

Meivakantie 1 mei-5 mei 

Hemelvaart donderdag en vrijdag 18 mei-19 mei 

Pinksterweekend 29-mei 

Studiedag  30 mei 

Zomervakantie 10 juli – 18 aug 

 
Wij wensen u een fijn lang hemelvaart weekend toe! 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Formatie komend schooljaar 

Momenteel zijn we bezig met de sollicitatie procedure voor de vacature die er in de 

bovenbouw is. Dat is voor nu nog het laatste puzzelstukje in de formatie. We houden u op de 

hoogte. 

Juf Anne is afgelopen week even op school geweest, fijn haar hier weer te zien en te 

spreken. U zult begrijpen dat het een zware periode voor haar is, die met ups en downs gaat. 

 

Namens de ouderraad De Diamant 

Ouderbijdrage 

Vaak hoort de OR dat het niet duidelijk is waar de ouderbijdrage aan besteed wordt en waarom deze 

zo hard nodig is. Dit jaar hebben we veel minder geld gekregen dan voor het corona. De OR is een 

‘gezonde stichting’, dus konden we op reserves dit jaar alle activiteiten uitvoeren. Volgend schooljaar 

(medio oktober) zullen we opnieuw vragen om de ouderbijdrage, welke nodig is om wederom alle 

kinderen te bieden wat inmiddels zo ‘normaal’ is geworden.  

 

Afgelopen periode hebben we de inkopen verzorgd en betaald voor de sporttoernooien, Paasontbijt 

en het boek voor groep 8. Deze laatste weken zijn we druk met het organiseren van de 4-daagse, 

waarvoor de OR betaald voor alle natjes en lekkers onderweg en natuurlijk op de slotavond. Ook 

geschenkjes en lekkers bij het afscheid van groep 8 wordt door de OR betaald. En natuurlijk staat een 

waterijsje in de laatste schoolweek op onze planning. 

In het Fonkelnieuws blikt de OR altijd terug op recente activiteiten (uitgaven) en wat komen gaat. 

Oliebollen winst besteed… 

Op dinsdag 14 juni (onder schooltijd) krijgen alle kinderen een hele leuke verrassing. We houden nog 

geheim wat het is, maar deze activiteit is betaald door alle oliebollenverkopers. De actie leverde een 

winst op van 2761,- euro. Deze winst wordt besteed aan extra activiteiten voor de kinderen. We 

hopen dat de kinderen ervan genieten. 

De OR zoekt leden (en voorzitter) 

We proberen met elkaar zoveel mogelijk leuke activiteiten voor de kinderen mogelijk te maken, maar 

daar is wel hulp voor nodig. Dat kan als OR lid, maar ook ouders die we mogen noteren voor ‘hulp’ bij 

een activiteit zijn welkom. Vele handen maken licht werk!  



We blijven wel een paar ‘kartrekkers’ (OR leden) nodig hebben en een voorzitter die het totaal 

overziet. We vergaderen ca 5-6 keer per jaar max 1,5 uur. Dit is de tijd die het kost en zelf bepaal je 

welke activiteit je wilt organiseren.  

Daarom nogmaals de oproep voor leden, voorzitter EN ook ouders die we mogen oproepen voor 

hulp bij activiteiten. 

Ben je geïnteresseerd? Wil je vrijblijvend een OR vergadering bijwonen? Neem contact met mij op per 

mail: naj_oudewolbers@hotmail.com of telefonisch: 06 247 610 24 

 

Agenda 

Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag 

Vrijdag 27 mei  Dag na hemelvaart, vrij 

Maandag 30 mei Studiedag 

Maandag 6 juni 2e Pinksterdag 

Dinsdag 7 juni  Inschrijven oudergesprekken Parro (moment 1) 

Donderdag 9 juni Inschrijven oudergesprekken Parro (moment 2) 

 

 


