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Juf Lisanne 

 1-2A 
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Basisschool ’t Bossche Hart 

 

Schooljaar 2022-2023 
In deze brief hebben we een aantal praktische zaken voor het 
nieuwe schooljaar bij elkaar gezet. We maken er samen een fijn jaar van! 

 
Schooltijden: 
Het hek gaat om 8.20u open (Dat was afgelopen jaar vanwege Corona 8.15u) 
De kinderen mogen tussen 8.20u en 8.25u naar binnen komen, waarna de lessen om 8.30 
kunnen starten. 
Ophalen rond het plein: 
maandag-dinsdag-donderdag om 14.30u 
woensdag    om 12.15u 
vrijdag     groep 1  vrij 
     groep 2  12.00u 
     groep 3-8   14.30u  

Kinderen komen via de halletjes van hun eigen lokaal naar binnen. 
Groep 8 van men Corné zit in het lokaal bij de hoofdingang en gaan daar ook naar binnen. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Toverbosch 

Leerplein 



Vakanties: 
Zomervakantie 2021 25 juli t/m 2 sept. 2022 (eerste schooldag 5 september 2022)  
Herfstvakantie 24 okt. t/m 28 okt. 2022  
Kerstvakantie 26 dec. 2022 t/m 6 jan. 2023  
Carnavalsvakantie 20 febr. t/m 24 febr. 2023  
2e Paasdag 10 april 2023  
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023  
Koningsdag 27 april 2023 (valt in meivakantie)  
Bevrijdingsdag 5 mei 2023 (valt in meivakantie)  
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023  
2e Pinksterdag 29 mei  
2023 Zomervakantie 2022 17 juli t/m 25 aug. 2023 BO: eerste schooldag 28 augustus 2023 
 

Studiedagen: 
30-9   vrijdag 
25-11 vrijdag 
6-12 dinsdag 
13-3 maandag  
21-4 vrijdagmiddag 
21-6 woensdag 
 
 

Kalender: 
Het aankomende schooljaar zullen we in plaats van met de papieren kalender gaan werken met de 
digitale kalender, die via het ouderportaal beschikbaar is. Vakanties, studiedagen en andere 
belangrijke data zullen daar voor aanvang van het nieuwe schooljaar in terug te vinden zijn. 
 
Belangrijke data voor de eerste schoolweken: 
5 september eerste schooldag 
7 september inloop ouders 12.15u-13.15u  

(kennismaken met de leerkracht en rondleiding door het gebouw) 
9 september inloop ouders 14.30u-15.30u  

(kennismaken met de leerkracht en rondleiding door het gebouw) 
 
12 september Algemene informatieavond 19.00u-21.00u 

(onderwerpen worden op de eerste schooldag met u gedeeld) 
13 september schoolfotograaf 
29 september schoolreis 
30 september studiedag 
4 en 6 oktober oudergesprekken 
5 oktober Algemene Ledenvergadering Oudervereniging 
 
 

Gymdagen: 
Op dinsdag en vrijdag hebben de kinderen gym. Gymschoenen met witte zolen en gymkleding is 
hiervoor verplicht voor de kinderen uit de groepen 3 tot en met 8. 
De jongste kinderen (groepen 1-2) mogen een paar gymschoenen meenemen die op school blijven. 

Let er wel op ook die te vervangen als de voetjes weer gegroeid zijn.       
 

 



Ouderportaal: 
Via het ouderportaal kunt u de leerkracht een vraag stellen of een berichtje sturen. Zij reageren daar 
op werkdagen tussen 14.30u en 17.00u op. Berichten worden tussentijds wel gezien, maar onder 
lestijd is er geen ruimte om daarop te reageren. 
 
 

Pauzesnack en lunch: 
Voor de pauze en lunch mogen de kinderen een gezonde snack meenemen. Hierbij kun je denken 
aan groente of fruit. Voor het drinken vragen wij om bekers en/of flesjes te gebruiken. Vanwege de 
grote hoeveelheid extra afval worden lege pakjes van het drinken mee terug naar huis gegeven. 
 
 

Verjaardag: 
Als je jarig bent mag je trakteren en vieren we samen met de klasgenootjes een feestje. Samen met 
de leerkracht kun je afspreken op welke dag het feestje gevierd kan worden en wanneer er 
getrakteerd wordt.  
 
 

Spullen voor het nieuwe schooljaar: 
De kinderen krijgen op de eerste schooldag eenmalig een potlood, gum, pen en whiteboardstift. Een 
chromebook en whitebordje krijgen ze in bruikleen.   
 
Wij willen jullie vragen om op de eerste schooldag de volgende spullen (voorzien van naam) zelf mee 
naar school te nemen: 

- Klein etui (voor pen, potlood, gum en een paar stiften) 
- Koptelefoon  
- Elastomap 
- Viltstiften 

 
 


