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De “gruitdagen” zijn: woensdag – donderdag - vrijdag 
 

Een positieve besmetting kunt u melden via meldingtest@ikc-remigius.nl (privacyregelgeving) 
 

 

 
VAKANTIEROOSTER EN GEPLANDE STUDIEDAGEN 2022-2023 
Beste ouders, verzorgers 
Hieronder vindt u het vakantierooster en de geplande studiedagen voor het schooljaar 2022-2023. 

 

VAKANTIEROOSTER 2022-2023  
 

Herfstvakantie   22-10-2022 t/m 30-10-2022  
  

Kerstvakantie   24-12-2022 t/m 08-01-2023  
  

Voorjaar (incl. Carnaval)  18-02-2023 t/m 26-02-2023  
  

Goede Vrijdag + 2e Paasdag  07-04-2023 t/m 10-04-2023  
  

Meivakantie (incl. koningsdag)  22-04-2023 t/m 07-05-2023  
  

Hemelvaart  18-05-2023 t/m 19-05-2023  
  

2e Pinksterdag  29-05-2023  
  

Zomervakantie   15-07-2023 t/m 27-08-2023  
  

VRIJE DAGEN/STUDIEDAGEN    
Vrijdagmiddag    vrij 23-12-2022            

Vrijdagmiddag    vrij 17-02-2023           

Vrijdagmiddag    vrij 14-07-2023 

Studiedag maandag   10-10-2022          

Studiedag dinsdag  11-10-2022            

Studiedag vrijdag 27-01-2023           

Studiedag maandag   13-02-2023  

Studiedag donderdag 06-04-2023  

Studiedag vrijdag 26-05-2023 

Studiedag maandag 26-06-2023  

  
Naast deze studiedagen informeren we u over een verandering in onze schooltijden voor de 

groepen 3 en 4 vanaf het schooljaar 2022-2023. 

- Groep 3 start het schooljaar nog met de woensdagmiddag vrij en de vrijdagmiddag vrij. Na de 

voorjaarsvakantie zal groep 3 ook de vrijdagmiddag naar school gaan.  

- Groep 4 zal vanaf begin schooljaar ook de vrijdagmiddag naar school gaan. 

Zie onderstaande schema’s. 
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Schooltijden groep 1-2 schooljaar 2022-2023 (geen veranderingen) 

Maandag 08.30 tot 14.30 

Dinsdag 08.30 tot 14.30 

Woensdag 08.30 tot 12.15 

Donderdag 08.30 tot 14.30 

Vrijdag 08.30 tot 12.00 

 

Schooltijden groep 3 vanaf schooljaar 2022-2023. 

Maandag 08.30 tot 14.30 

Dinsdag 08.30 tot 14.30 

Woensdag 08.30 tot 12.15 

Donderdag 08.30 tot 14.30 

Vrijdag 
Vanaf de voorjaarsvakantie vrijdag 3 maart 2023 

08.30 tot 12.00 
08.30 tot 14.30 

  

Schooltijden groep 4 vanaf schooljaar 2022-2023. 

Maandag 08.30 tot 14.30 

Dinsdag 08.30 tot 14.30 

Woensdag 08.30 tot 12.15 

Donderdag 08.30 tot 14.30 

Vrijdag 08.30 tot 14.30 (was tot 12.00 uur) 

 

Schooltijden groep 5 tot 8 schooljaar 2022-2023 (geen veranderingen) 

Maandag 08.30 tot 14.30 

Dinsdag 08.30 tot 14.30 

Woensdag 08.30 tot 12.15 

Donderdag 08.30 tot 14.30 

Vrijdag 08.30 tot 14.30 

 

Team en MR  IKC-Remigius. 

 

SCHOOLREIS MEGAPRET GROEPEN 1 T/M 3 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
Donderdag 7 juli gaan de groepen 1 t/m 3 op schoolreisje naar Megapret. Hier volgt de laatste 
informatie: 

 Wij verwachten alle kinderen om 8.30 uur op school. Wij zullen rond 8.50 uur naar de 

bussen lopen die op de grote parkeerplaats klaar staan. Om 9.00 uur vertrekken de 

bussen. 

 Wilt u uw zoon/dochter thuis vooraf laten plassen en bij zonnig weer alvast insmeren? 

 Alle kinderen krijgen deze dag op school een polsbandje om waarop een telefoonnummer 

staat mocht dit nodig zijn. Voor de herkenning van de kinderen willen wij u vragen of u uw 

kind een Remigius t-shirt aan wilt laten trekken of anders een t-shirt met oranje 

kleuraccent? 

 Wij mogen GEEN eigen drinken en eten meenemen in het park, maar natuurlijk zorgen wij 

voor snoepjes in de bus en is er onbeperkt ranja of water voor de kinderen! 

 Voor de lunch wordt gezorgd, waarbij wij natuurlijk rekening houden met kinderen die geen 

varkensvlees mogen of een dieet/allergie hebben! De lunch zal zijn: friet/kleine snack en 

een ijsje. 

 Op het park is een watergedeelte, maar gezien de voorspelling van nu, zal deze niet open 

gaan. Mocht de voorspelling aangepast worden dan zullen wij u hiervan op de hoogte 

stellen, want dan is het gewenst om badkleding mee te nemen!  

 Wij zorgen als leerkrachten voor schone kleren mocht uw kind een ongelukje hebben en we 

nemen ook altijd zonnebrand mee.  

 Om ongeveer 15.30 uur zullen wij weer terug zijn op school. Bij terugkomst vragen wij u 

alleen te zwaaien, maar niet naar uw kind toe te gaan! Wij lopen eerst met ALLE kinderen 

terug naar de groep om zo het overzicht te behouden en gezamenlijk af te sluiten in de 

groep. Daarna zullen alle kinderen naar buiten komen met de leerkracht via de gewone 

kleuteruitgang! 



 

 
SCHOOLREIS TOVERLAND GROEPEN 4 T/M 7 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
Donderdag 7 juli gaan de groepen 4 t/m 7 op schoolreisje naar Toverland. De begeleiders zijn 
inmiddels geïnformeerd over de organisatie van deze dag en hier volgt de laatste informatie voor u: 

 Wij verwachten alle kinderen om 8.15 uur op school. Wij zullen 8.20 uur vertrekken naar 

de bussen die op de grote parkeerplaats klaar staan. Wij kunnen geen rekening houden 

met kinderen die deze dag te laat op school komen. Om 8.30 uur vertrekken de bussen. 

 Wilt u uw zoon/dochter thuis vooraf naar het toilet laten gaan en bij zonnig weer alvast 

insmeren met zonnebrand? 

 Tip: geef de kinderen zonnebrand en/of hoofdbedekking mee bij zonnig weer. 

 De kinderen mogen geen geld, waardevolle spullen of een mobiele telefoon 

meenemen! 

 Alle kinderen krijgen deze dag op school een polsbandje om waarop een telefoonnummer 

staat mocht dit nodig zijn. Voor de herkenning van de kinderen willen wij u vragen of u uw 

kind een Remigius t-shirt aan wilt laten trekken of anders een t-shirt met oranje 

kleuraccent? 

 Voor de lunch wordt gezorgd, waarbij wij natuurlijk rekening houden met kinderen die geen 

varkensvlees mogen of een dieet/allergie hebben! De lunch zal zijn: friet en kleine snack. Er 

zit GEEN drinken bij de lunch, dus hiervoor moet U zelf zorgen! U kunt hierbij ook denken 

aan het meegeven van een bidon of fles die uw kind op het park met water kan vullen. 

 Heeft uw kind medicijnen nodig, overleg dan vooraf met de eigen groepsleerkracht over het 

gebruik hiervan. 

 Om ongeveer 17.00 uur zullen wij weer terug zijn op school. Bij terugkomst vragen wij u 

alleen te zwaaien, maar niet naar uw kind toe te gaan! Wij lopen eerst met ALLE kinderen 

terug naar de groep om zo het overzicht te behouden en gezamenlijk af te sluiten in de 

groep. Daarna zullen alle kinderen naar buiten komen met de leerkracht via de reguliere 

uitgang! 

  

WE MAKEN ER EEN GEZELLIGE SCHOOLREIS VAN!!! 
  



 

 



 

 
 

 
DATA OM TE ONTHOUDEN  

 
 
 

 

7 juli Schoolreis  

14 juli Kennismaking nieuwe groepen 13.30 – 14.15 uur 

15 juli Afscheidsavond groepen 8 

18 juli Musical groep 8a 

19 juli Musical groep 8b 

22 juli 12.00 uur alle groepen vrij 


