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Beste ouders, verzorgers, 
 
De laatste nieuwsbrief van het schooljaar 
Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar. Nog een week, en het schooljaar zit er op. 
Een zomervakantie is altijd bijzonder. Sommige leerlingen gaan naar een andere school; 
sommige leerlingen naar een andere groep. In alle gevallen is er wel zes weken vakantie. 
Daarmee is het een moment van rust, soms ook een periode waarin leerlingen school missen en 
een stukje regelmaat kwijt zijn. Daarom is het extra leuk om u in deze nieuwsbrief te kunnen 
vertellen dat de gemeente Rotterdam -met gratis OV voor leerlingen- ook prachtige 
mogelijkheden biedt om er met de kinderen op uit te gaan. 
 
 
Gratis OV voor kinderen! 
De zomerperiode komt eraan, een tijd waarin veel leuke uitstapjes 
te maken zijn in Rotterdam. Graag brengen we daarom nogmaals 
onder de aandacht, dat er dit jaar een proef is waarbij Rotterdamse 
kinderen van 4 tot 12 jaar gratis van het OV gebruik kunnen 
maken! 
Maak in de zomer leuke uitstapjes met uw zoon/ dochter. Of: breng 
uw zoon/ dochter na de zomervakantie met het gratis OV 
abonnement naar school. De gemeente Rotterdam vindt het 
belangrijk dat alle kinderen gebruik kunnen maken van het 
openbaar vervoer. Wij vinden het ook belangrijk omdat uw kind zo 
al vroeg leert zo zelfstandig mogelijk te reizen. En: kinderen vinden 
het OV vaak ook heel leuk. Het is schoner dan de meeste auto’s 
en een slimme manier van vervoer die weinig ruimte vraagt. Ook 
wordt het verkeer bij scholen minder druk en veiliger door de auto 
wat vaker te laten staan en met de tram, metro of bus naar school 
te komen. Op www.rotterdam.nl/gratisov kan het gratis OV 
worden aangevraagd. 
 
 
Toch weer corona 
Helaas hebben we deze laatste weken van het schooljaar toch opnieuw te maken met corona. 
We hopen dat het mee zal vallen. Als er corona in de groep is vastgesteld en u om die reden uw 
zoon/ dochter liever thuis houdt, dan hebben we daar begrip voor. Niemand wil met corona de 
zomervakantie in en daardoor misschien de vakantie moeten annuleren. Is er corona in de groep 
en maakt u zich zorgen, neem dan contact op met het klassenteam. 
 
 
Schoolgids 2022-2023 
De schoolgids voor 2022-2023 vindt u op de website: 
https://www.willeboerschool.nl/info/schoolgids/. Hierin staat alle belangrijke informatie voor het 
nieuwe schooljaar. We verwachten de leerlingen weer op school op maandag 22 augustus om 
08:45. Voor het gemak vindt u een overzicht van de vakantie- en studiedagen op de volgende 
pagina. 
 
 
 
 

Nieuwsbrief A. Willeboerschool 
juli/augustus  2022 

 

 

http://www.rotterdam.nl/gratisov
https://www.willeboerschool.nl/info/schoolgids/
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Fijne zomer! 
Ik wens u allemaal een hele fijne en ontspannen zomervakantie toe en spreek u graag weer in 
het nieuwe schooljaar. We hopen dan weer op een fijne en prettige manier samen te kunnen 
werken. Alles voor het beste onderwijs voor uw zoon/ dochter! 
 
Albert Buitenhuis 
 

 
Vakanties en Studiedagen 2022-2023 
 

Vrije dag in verband met Van Tot en met 

Zomervakantie Vrijdag 8 juli 2022 Vrijdag 18 augustus 2022 

Studiedag personeel Vrijdag 2 september 2022  

Studieweek Maandag 17 oktober 2022 Vrijdag 21 oktober 2022 

Herfstvakantie Maandag 24 oktober 2022 Vrijdag 28 oktober 2022 

Kerstvakantie Vrijdag 23 december 2022 Vrijdag 06 januari 2023 

Studiedag personeel Woensdag 8 februari 2023  

Voorjaarsvakantie Maandag 27 februari 2023 Vrijdag 3 maart 2023 

Studiedagen personeel Woensdag 05 april 2023 Donderdag 06 april 2023 

Goede vrijdag, Pasen Vrijdag 07 april 2023 Maandag 10 april 2023 

Meivakantie Maandag 24 april 2023 Vrijdag 5 mei 2023 

Hemelvaartsdag Donderdag 18 mei 2023 Vrijdag 19 mei 2023 

Tweede Pinksterdag Maandag 29 mei 2023  

Zomervakantie Vrijdag 07 juli 2023 Vrijdag 18 augustus 2023 

 
 

Let u ook op deze data? 

• Op maandag  5 december 2022 zijn de leerlingen om 12:30 vrij.    
• Op maandag  16 januari 2023 heeft groep geel studiedag 
• Op maandag  23 januari 2023 heeft groep rood studiedag 
• Op maandag  30 januari 2023 heeft groep wit studiedag                           
• Op maandag   6 februari 2023 heeft groep groen studiedag 
• Op maandag 13 februari 2023 heeft groep blauw studiedag 
• Op maandag 20 februari 2023 heeft groep roze studiedag 
• Op maandag 13 maart 2023 heeft groep oranje studiedag 
• Op maandag 20 maart 2023 heeft groep paars studiedag 
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Even voorstellen 
 

Mijn naam is Silvia van den Baard en volgend schooljaar ben ik 
werkzaam als onderwijsassistente in groep geel. Hiervoor heb ik 
gewerkt op het Wolfert Lyceum, waar ik als assistent een 
ondersteunde rol had op verschillende afdelingen. Nu de overstap 
naar het speciaal onderwijs. Ik zie dit als een kans en een super 
leuke, nieuwe uitdaging waar ik veel zin in heb. 

Samen met Arjan Krijgsman heb ik 3 kinderen, een zoon Stan (20 
jaar), dochter Annika (19 jaar) en zoon Lars (16 jaar). Ons gezin is 
veel te zien op de sportvereniging waar de kinderen sporten en wij 
allen veel vrijwilligerswerk doen. Al een aantal jaar ben ik coach & 
trainster van een dames handbalteam en zet mij in voor bar- en 
weekdiensten. Ook organiseer ik activiteiten voor de jeugd. Mijn 
hobby’s zijn creatieve textielaccessoires maken en ik ben graag 
bezig met de inrichting van mijn huis. Tevens hou ik van fietsen met 
vrienden en uitjes met mijn gezin of vriendinnen. 

Voor nu een hele, fijne vakantie en tot na de zomervakantie in groep 
geel op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 

 
 

Mijn naam is Zoë Vermeeren. Ik ben 28 jaar oud en woon in 
Rotterdam. Na de zomervakantie werk ik op donderdag in groep Geel. 
De overige dagen van de week, werk ik op een andere basisschool in 
Rotterdam. Daar ben ik juf van groep 5.  
 
Ik houd van leuke spelletjes en gezelligheid. Ook vind ik het belangrijk 
dat iedereen zich goed voelt in groep Geel. Ik heb er zin in om daar 
samen hard aan te werken. 
 
Alvast een fijne vakantie en tot na de zomervakantie!  
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

    1 2 3 

    Sjanie jarig Alyssa jarig 
(groep geel) 

 

4 5 6 7 8 9 10 

 Nora jarig   
(groep roze) 

  Studiedag 

Leerlingen vrij 

Asim jarig  
(groep roze) 

Alicia jarig 
(groep oranje) 

Mason jarig 
(groep groen) 

Roos Romberg 
jarig 

11 12 13 14 15 16 17 

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie  

Dean jarig  
(groep groen) 

Zomervakantie Zomervakantie  

Imran jarig 
(groep geel) 

Sevgi jarig 

Zomervakantie  

Robel jarig 
(groep grijs) 

Zomervakantie 

18 19 20 21 22 23 24 

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie  

Elias jarig   
(groep geel) 

Zomervakantie Zomervakantie  

Lucas jarig 
(groep roze) 

Zomervakantie Zomervakantie  

Jayden jarig 
(groep rood) 

Mirac jarig 
(groep rood) 

Ömer jarig 
(groep paars) 

25 26 27 28 29 30 31 

Zomervakantie Zomervakantie  

Luciano jarig 
(groep rood) 

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 
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augustus  

2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

1 2 3 4 5 6 7 

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie  

 

Patricia jarig 

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 

8 9 10 11 12 13 14 

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 

15 16 17 18 19 20 21 

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie  

 

Vigo jarig   
(groep groen) 

Zomervakantie 

22 23 24 25 26 27 28 

1e Schooldag Nathan jarig 
(groep paars) 

 Junior jarig 
(groep geel) 

   

29 30 31     

       

 


