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Van de directie 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
De eerste 3 weken van het nieuwe schooljaar 
zitten erop. We zijn gewend aan het vroege 
opstaan en de regelmaat van een schooldag.  
Gelijk bij de start van het schooljaar hadden we al 
te maken met afwezigheid van een aantal 
collega’s en het niet kunnen vinden van invallers. 
We hebben met elkaar hard gewerkt om de 
leerlingen het onderwijs te bieden waar ze 
behoefte aan hebben.  
 
Bij Eenvandaag en Arjan Lubach werd de 
suggesties gewekt dat wij alleen maar een 
talentendag als onderwijs voor de leerlingen 
hebben, maar wij hebben juist op de verlengde 
schooldagen (maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag) meer tijd voor de basisvakken – lezen, 
rekenen en spelling. 
Alle kinderen vanaf 5 jaar moeten in Nederland 
minstens 940 uur onderwijs volgen en wat 
betreft Nellestein het liefst op school. Doordat de 
leerlingen op onze school vier verlengde 
schooldagen en een talentendag hebben 
genieten onze kinderen van 1030 uur onderwijs.  
 
Kalender 
Met ingang van dit schooljaar ontvangt u de 
kalender niet meer op papier maar digitaal. In 
Parro kunt u voortaan ook de vakanties, 
studiedagen, ouder/ kindgesprekken, 
rapportgesprekken en de andere activiteiten 
vinden. 
 
 
Vakanties en studiedagen 2022/2023 
De vakanties voor schooljaar 2022/2023 zijn: 

• Herfstvakantie 15 oktober tot en met 23 
oktober 2022  

• Kerstvakantie 24 december 2022 tot en 
met 8 januari 2023  

• Voorjaarsvakantie 25 februari tot en 5 
maart 2023  

• Goede vrijdag 7 april 2023 

• 2de Paasdag 10 april 2023  

• Meivakantie 22 april tot en met 7 mei 
2023  

• Hemelvaart 18 mei 2023  

• 2e Pinksterdag 29 mei 2023  

• Zomervakantie 22 juli tot en met 3 
september 2023  

 
Studiedagen: 23 december 2022, 7 april 2023, 19 
mei 2023 en 21 juli 2023. Onze al twee keer 
uitgestelde studiereis, staat ook nog op de 
planning, maar de juiste data zijn nog niet 
bekend. Zodra we deze weten zullen wij u 
informeren (minimaal 4 weken van te voren). 
 
Thematisch onderwijs 
Dit schooljaar besteden wij in de groepen 1 t/m 4 
extra veel aandacht aan de volgende 4 thema’s 
Dierentuin en kinderboeken week met het Thema 
Gi-ga-groen 
Muziek en feestdagen  
Winter en wonen  
Verkeer/machines  
 
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 werken aan 
twee thema’s kinderboekenweek Gigagroen en 
winter en wonen. 
 
Bij ieder thema hoort een impuls. Op de 
talentendag zullen de kinderen een extra 
activiteit krijgen die hoort bij het thema. De 
leerlingen van de hele school gaan op 5 oktober 
naar dierentuin Artis. 
Zij bezoeken in het kader van Gi-ga-groen Artis. 
De school start om 8.30 uur en de leerlingen zijn 
15.00 uur terug. U wordt via Parro verder 
geïnformeerd. 
 
In de bijlage kunt u informatie vinden over de 
Amsterdamse Sportweek.  
 
Vriendelijke groet, 
Jenny Horstink 
 


