
Vakantierooster 2022-2023

Uitgangspunten voor vakantierooster 2022-2023
De vakantieregeling van de rijksoverheid is de basis voor het jaarrooster van ‘t Ruimteschip en
de Bonifatius. Schooljaar 2022-2023 telt 41 lesweken, de start is op ma. 29 augustus 2022 en de
laatste schooldag is op vr. 21  juli 2023. De meivakantie is landelijk vastgesteld in de periode
29 april t/m 7 mei. Door vier margedagen en Koningsdag (27 april) te koppelen aan de
meivakantie is er een meivakantie van 22 april t/m 7 mei. Alle scholen in de gemeente Opmeer
conformeren zich aan deze keuze. De MZR van zowel ‘t Ruimteschip als de Bonifatius hebben
met de uitgangspunten ingestemd.

Schoolontwikkeling
De roostervrije dagen zijn bedoeld om de schoolontwikkeling vorm te geven. De planning hangt
mede af van de beschikbaarheid van de specialisten van o.a. Kindgesprekken, Kanjertraining,
Vreedzame school en/of Executieve Functies. De ontwikkeling van het Kindcentrum
Opmeer/Spanbroek kan tot gevolg hebben dat er nog enkele middagen worden vrijgeroosterd.
U wordt hier dan tijdig over geïnformeerd.

Save the date; Startgesprek 14 september
Samen Sterk; Bekend maakt Bemind! Na de gouden weken van het nieuwe
schooljaar worden de startgesprekken op woensdag 14 september
gehouden. Het doel hiervan is vooral kennismaken en het uitspreken van de
wederzijdse verwachtingen. Alle leerkrachten zijn die (verlengde) dag
beschikbaar om met u en de kinderen een kennismakingsgesprek  te
houden. Tevens wordt de optie online deelnemen aangeboden. We hebben
van het afgelopen jaar geleerd dat de spreiding van het startgesprek over
drie weken te veel tijd in beslag neemt.  De eerste weken van het jaar doen
ertoe, we zetten in op groepsvorming en willen de klas goed neerzetten. Een aantal scholen zijn
ons in deze vorm voorgegaan, daar hebben we van geleerd en kiezen bewust voor de derde
schoolweek. De planning / intekenen van deze dag wordt op maandag 29 augustus
opengesteld. U wordt hierover nader geïnformeerd.

Vakantierooster 2022-2023 versie 16 februari 2023
Groep 1 t/m 8

Herfstvakantie za. 15 t/m zo. 23 oktober 2022

Sinterklaas di. 6 december 10.00 uur beginnen

Kerstvakantie vr. 23 december 2022 v.a. 12.15 uur t/m zo. 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie za. 25 februari t/m zo. 5 maart 2023

Paasweekend do. 6 april v.a. 12.00 t/m ma. 10 april 2023

Meivakantie za. 22 april t/m zo. 7 mei 2023

Hemelvaart do. 18 t/m zo. 21 mei 2023

Pinksteren za. 27 t/m ma. 29 mei 2023

Zomervakantie vr. 21 juli v.a. 11.45 uur t/m zo. 3 september 2023



Roostervrije dagen 2022-2023

Gr. 1-8 roostervrij
wo. 14 september 2022 Startgesprek!
Ouders en kinderen (gr. 4 t/m 8) zijn
beschikbaar voor deze gesprekken

Gr. 1-8 roostervrij 2 wo. 16 november 2022

Gr. 1-8 roostervrij 3 do. 9 februari 2023

Gr. 1-8 roostervrij 4 ma. 13 maart 2023

Gr. 1-8 roostervrij 5 di. 30 mei 2023 (16-2-23 toegevoegd)

Gr. 1-8 roostervrij 6 en 7 vr. 30 juni en ma. 3 juli 2023

Gr. 2 roostervrij vr. 7 juli 2023 (na kleuterfeest)

Gr. 1-2 en 8 roostervrij vr. 21 juli 2023

Data gesprekkencyclus
1. Startgesprek: woensdag 14 september (alle ouders, Bekend maakt Bemind)
2. Medio november / juni (op uitnodiging van de leerkracht / verzoek van de ouder)
3. Gespreksweek: medio maart (alle ouders)

Bekend maakt bemind, behouden wat we hebben opgebouwd en de gouden driehoek verder
inkleuren. Dat vergroot de betrokkenheid, de verbinding en het samenspel; Samen Sterk!

Met vriendelijke groet
namens het team,
Marinda, Anja, Rein

versie: 25-11-2022


