
December 2022

Beste Ouders/ verzorgers,

Hierbij ontvangt u alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar voor de kerstvakantie met de laatste info.

We wensen u veel leesplezier toe!

Vakantierooster (inclusief studiedagen)

Hierbij nog een keer de studiedagen en vakanties op een rijtje. Let u er op dat er een kleine wijziging
is? De studiedag van 14 april komt te vervallen en is gepland op 30 mei!

Kerstvakantie 23-12-2022 t/m 08-01-2023

Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 05-03-2023

Pasen  (inclusief Goede
vrijdag)

06-04-2023 t/m 10-04-2023

Meivakantie 24-04-2023 t/m 07-05-2023

Hemelvaart 18-05-2023 t/m 21-05-2023

Pinksteren 27-05-2023 t/m 29-05-2023

Zomervakantie 07-07-2023 studiedag t/m 20-08-2023



Studiedagen 23-12-2022

(13-04-2023 vervalt!!) 30 mei 2023

22-06-2023

07-07-2023

Sinterklaas

Ook dit jaar heeft Sinterklaas met zijn pieten onze school
vereerd met een bezoekje. Wat hebben de kinderen
genoten. Het was groot feest!

Nieuws uit de ouderklankbordgroep

De ouderklankbordgroep bestaat momenteel uit 4 betrokken ouders. Inmiddels zijn we dit schooljaar al
2x bij elkaar geweest. Maandag 12 december was de 2e vergadering met het gespreksonderwerp
‘Gezonde school met als thema: Lijf & Relaties’. Bij deze vergadering was ook nog een deskundige
aanwezig van de gezonde school. Als school vinden we het heel belangrijk om goed beleid te vormen
aan dit thema. De bijeenkomst was zeer zinvol. We houden u op de hoogte over de ontwikkelingen en
binnenkort hoort u meer van ons. Mocht u het leuk vinden om mee te praten in de Ouder Klank Bord
groep? Laat het dan gerust even weten.

Nieuw speeltoestel op het grote plein ‘the Gamer’

Wat is de Gamer?

De Gamer is een interactief speeltoestel met als doel de mobiliteit van kinderen te verbeteren. Het
ondersteunt het concept van bewegend leren – kinderen actief maken terwijl ze gelijktijdig hun
motorische en cognitieve vaardigheden verbeteren. Dit gaat in zijn werk door te lopen, rennen en
springen op de vloertegels.De Gamer werkt op zonne-energie, wat betekent dat hij 100%
energie-positief is.



Kerstactie voor het goede doel ‘de Voedselbank’ en kaarten voor verzorgingstehuizen

Zoals u al in Parro heeft kunnen lezen, was de actie voor de Voedselbank zeer succesvol. De
kinderen waren zeer betrokken bij deze actie. Zeker in de Kerstperiode willen we de kinderen
meegeven om te denken aan een ander. Ook hebben de kinderen mooie kerstkaarten gemaakt voor
ouderen. Deze kaarten zijn bij verzorgingstehuizen gebracht. De mensen waren er heel blij mee!

We willen u bedanken voor uw gulle bijdrage.

Kerstfeest

Donderdag 22 december hebben we in de klassen kerstfeest gevierd. Wat zagen alle kinderen er
mooi uit! De kinderen hebben genoten van een heerlijke brunch. Daarnaast zijn er verschillende
kerstactiviteiten geweest. Alle juffen en meesters hadden hun ‘foute’ kerstkleding aan. We hebben
genoten van een gezellige dag.

Rapporten

De afgelopen periode hebben de leerlingen hard gewerkt. Daarom hebben de leerlingen hun rapport
meegekregen. Wilt u ervoor zorgen dat de rapporten na de kerstvakantie weer ingeleverd worden?

Alvast hartelijk dank!



Tenslotte willen we u fijne feestdagen wensen en een heel gelukkig en gezond 2023!

We zien onze leerlingen graag maandag 9 januari weer uitgerust en gezond terug op school.

Fijne vakantie allemaal!

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele team van Yulius Lombardia,

Janine Hartman-Put

Schooldirecteur Yulius Lombardia


