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Beste ouder(s)/ verzorger(s),
In deze Duinbode hadden wij u willen informeren over de groepsverdeling en formatie voor
schooljaar 2022-2023.
Recentelijk hebben wij echter te maken met onvoorziene omstandigheden die mogelijk gevolg
hebben op het totaalplaatje van komend schooljaar. Hierdoor stellen we de communicatie,
naar verwachting enkele weken, uit.
Dit heeft ook als gevolg dat we de kennismakingsochtend 1 week uit gaan stellen van 6 juli
naar 13 juli.
We vragen uw begrip en vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Mede namens team Den Duin
Henriëtte Platjouw
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Studiedag, leerlingen vrij
Studiedag, leerlingen vrij

Kennismakingsochtend groepen 1,2 en 3
MR vergadering

19.30 uur

Betaalde musicalavond
KIJK groepen 1-2 mee
Rapport 3 mee
Slotviering
Afscheidsavond groep 8

18.30 uur

Overlopen
Laatste schooldag, einde schooldag 12.30 uur
Juf Henriëtte jarig

Studiedagen schooljaar 2021 - 2022
Studiedagen:
Maandag
4 juli 2022
Dinsdag
5 juli 2022

10.45 uur

Vakantierooster schooljaar 2022-2023
In het schooljaar 2022-2023 zullen nog een aantal studiedagen gepland worden. Deze zijn op
dit moment nog niet bekend, maar worden voor de zomervakantie van 2022 bekend gemaakt.
Wilt u met het plannen van vakanties rekening houden met dit rooster. Voor verlof buiten het
vakantierooster om, moet u op school een verlofaanvraag indienen. Het aanvraagformulier
kunt u afhalen op school of downloaden via onze website.
Zomervakantie
Herfstvakantie

Ma 25 juli t/m vr 2 september 2022
Ma 24 oktober t/m vr 28 oktober 2022

Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag + Hemelvaartverlof
2e Pinksterdag
Start zomervakantie

Ma 26 december t/m vr 6 januari 2023
Ma 20 februari t/m vr 24 februari 2023
Ma 10 april 2023
Ma 24 april t/m vr 5 mei 2023
Do 18 mei t/m vr 19 mei 2023
Ma 29 mei 2023
Ma 17 juli t/m vr 25 augustus 2023

Studiedagen 7 en 8 juni 2022
Dinsdag 7 juni hebben wij met het team van Den Duin een studiedag op locatie gehad. Even
weg van de dagelijkse werkplek en tijd voor ontmoeting en verbinding.
Op de agenda stond onze visie die we in de afgelopen periode hebben herschreven op het
hoger- en gewaagd doel en de kernkwaliteiten en -waarden. Tijdens de studiedag zijn we
ingezoomd op de kritische succesfactoren ten aanzien van team, proces, belanghebbenden en
financieel perspectief. Een mooi proces dat richting gaat geven aan toekomstige
ontwikkelingen voor basisschool Den Duin. Volgend schooljaar gaan we de herschreven visie
met u delen!
In de middag hebben we een wandeling gemaakt door het Markdal van Breda, waarbij we
hebben genoten van de natuur en het gesprek met elkaar. Vervolgens zijn we individueel, in
tweetallen en met het hele team samen uitgedaagd door spellen van ‘De Alleskunner’.
De studiedag vond plaats op het prachtige landgoed Nuwenhuys, waar wij en mensen met een
beperking elkaar hebben ontmoet. Zij hebben ons ontvangen, waren ons publiek en hebben
mede zorg gedragen voor de heerlijke versnaperingen.
Woensdag 8 juni hebben we, na methode-onderzoek en een proefperiode, de keuze gemaakt
voor een nieuwe leesmethode waarbij begrijpend lezen is geïntegreerd. Vanaf komend
schooljaar gaan wij vanaf groep 4 werken met de methode Atlantis.
’s Middags hebben we middels een teamscholing opnieuw inspiratie opgedaan voor de
methode ‘Kanjer’ die wij gebruiken voor de groepsdynamiek en de sociaal- emotionele
ontwikkeling van onze leerlingen.
Het waren afwisselende, inspirerende en waardevolle dagen!

Schoeisel
We genieten allemaal van het lekkere weer. Dit nodigt uit tot het dragen van (bad)slippers. Als
kinderen deze dragen, kan dit tot meer ongelukjes leiden. Leerlingen worden zo ook beperkt in
hun vrije bewegen en spelen. Daarom adviseren we u uw kind(eren) sandalen of een slipper
met voetbed te laten dragen.

Overlopen
Vrijdag 22 juli, de laatste schooldag van dit jaar, zullen we traditiegetrouw weer gaan
‘overlopen’. De leerlingen sluiten het schooljaar af in het nieuwe lokaal en met hun juf of
meester van het volgend schooljaar. Ook zwaaien we de leerlingen van groep 8 definitief uit!
U bent van harte welkom om deze gebeurtenis mee te komen maken. We zullen om 10.45 uur
starten op het veldje.

Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie
Gedurende de zomervakantie is er regelmatig iemand in school. Maar wanneer dat zal zijn is
niet vooraf te voorspellen. De kans dat de schooltelefoon zal worden beantwoord is dus zeer
klein.
Indien er zich dringende zaken voordoen die niet kunnen wachten tot na de zomervakantie,
kunt u een e-mail sturen naar infodenduin@skod.org.

Duinbode
Dit is alweer de laatste Duinbode van het schooljaar 2021-2022. De eerstvolgende Duinbode
kunt u op donderdag 8 september 2022 verwachten.
Het team van Den Duin wenst u alvast een

Bijlage: Korting schoolfotograaf

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Enige tijd geleden hebben wij de online bestelkaarten van Schoolfoto.nl aan de leerlingen
uitgedeeld.
Wij willen jullie er graag op attenderen dat jullie nu nog met 20% korting kunnen bestellen!
Ga naar winkel.schoolfoto.nl en log in met je persoonlijke fotocode(s) die op de bestelkaart
staat.
Met de code 6522 ontvang je 20% korting op de fotovellen en fotosets, deze korting loopt nog
tot 29 juli 2022.
Ook heeft Schoolfoto.nl nog een extra kortingsactie: met de code VERGROTING20 krijg je 20%
korting op alle formaten vergrotingen!
Met vriendelijke groet,
Claudia
Schoolfoto.nl
Havenstraat 54
2211 EJ Noordwijkerhout
T: 071-3611111

Bijlage: Nieuwsbrief Centrum voor jeugd en gezin

