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BesBestte ouder(s),e ouder(s),
verzorger(s),verzorger(s),

ONS ONDERWIJS
Omdat we nog druk in 
het huidige thema zijn 
alleen wat beeldmateriaal 
van de kennisborden in 
de klassen. Zo ziet u 
welke doelen nu 
behandeld worden.



NIEUWE NAAM VAN ONZE STICHTING
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Onze stichting heeft een nieuwe naam

We zijn trots op de nieuwe naam van onze stichting. Een naam die 

past bij de stappen die we de afgelopen jaren hebben gemaakt en 

die we in de toekomst nog gaan maken. Onze stichting heet sinds 1 

juni:  Wijs! Sterk onderwijs in Utrecht.

Binnenkort krijgt onze school een nieuw logo en zal de uitstraling 

van de site en de schoolbrief wijzigen.

Op termijn zullen ook  onze emailadressen allemaal wijzigen. U 

wordt daarover nog geïnformeerd.

Vanaf deze week is er geen Opstaan met Boeken meer. Wij raden 
alle ouders natuurlijk wel aan om zoveel mogelijk te blijven lezen. 
Goed lezen is kilometers maken.

OPSTAAN MET BOEKEN GEEINDIGD
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10 juni gaan we met de hele school op schoolreis. Dit jaar gaan we 
naar Luchtvaartmuseum Avio drome in Lelystad.We hebben er zin 
in !!

10 JUNI SCHOOLREIS

 
STUDIEDAG MAANDAG 20 JUNI

Op 20 juni is er een studiedag voor alle leraren. De kinderen zij die 
dag allemaal vrij!

BELANGRIJKE DATA EINDE SCHOOLJAAR

Hieronder de belangrijke data tot het einde van het schooljaar:
10 juni schoolreis
11 juni Halve van de Haar
13-17 juni kamp groep 8
20 juni studiedag
30 juni afscheidsavond groep 8
1 juli rapporten mee met de leerlingen
5 juli pleinfeest 
8 juli groep ½ hele dag vrij, groep 3-8 vakantie om 12.15 uur
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In de vorige schoolbrief hebben we de vakanties voor het volgende 
schooljaar aan u doorgegeven. Inmiddels zijn ook de studie en de 
vrije dagen voor volgend jaar bekend
 
Studiedag groep 1 t/m 8 28-09-2022
Studiedag groep 1/2 en 3 17-10-2022
Studiedag groep 1 t/m 8 31-10-2022
Studiedag groep 1 t/m 8 24-02-2023
Studiedag groep 1/2 11-04-2023

Studiedag groep 1 t/m 8 21-06-2023

Daarnaast zijn de volgende vrije dagen voor de groepen gepland:
Vrije vrijdag gr 1 t/m 8 23-12-2022
Vrije vrijdag gr 1-2 07-07-2023
Vrije vrijdag middag gr 3 t/m 8 07-07-2023

STUDIEDAGEN EN VRIJE DAGEN VOLGEND JAAR



KASTEELLOOP 11 JUNI

Op zaterdag 11 juni, staat na 2 jaar afwezigheid vanwege corona, 

de Kasteelloop van Kasteel de Haar weer op het programma. 

Honderden wandelaars en hardlopers van alle leeftijden doen al 

mee met de mooiste kasteelloop van Nederland bij het Utrechtse 

Haarzuilens.

 

Voor kinderen (en familie) wordt een sprookjesachtige wandeling 

georganiseerd of kunnen de jonge sportievelingen meelopen met 

de jeugdloop van 1 of 2 km.

 

8:30 tot 10:00 uur: Start Kasteelwandeling van De Haar (20 km en 12 

km)

17.30 uur: Prinsen en Prinsessenloop 1 km 4-7 jaar

17.45 uur: Ridders en Jonkvrouwenloop 2 km 8-12 jaar

18.00 uur: De Vijf van De Haar (5 km) 12+

18.30 uur: De Tien van De Haar (10 km)

19.45 uur: De Halve van De Haar (21,1 km)

 

Het middeleeuwse kasteel en de groene omgeving maken dit 

evenement uniek. Je loopt langs poorten, over groene lanen, langs 

wateren en ophaalbruggen met als hoogtepunt de torens van het 

kasteel.

 

Loop jij samen met je vrienden of klasgenootjes mee?

Schrijf je nu snel in via https://www.dehalvevandehaar.nl/
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