
  

             23-06-2022 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Nog maar een paar weken te gaan en de zomervakantie staat alweer voor de deur. Wat gaat de tijd 
snel! We zijn heel blij dat we het schooljaar kunnen afsluiten met een fantastische Podium Party. We 
zien ernaar uit om u op vrijdag 1 juli vanaf 17.00 uur op ‘Camping Helemaal ‘t Einde’ te ontmoeten. 
Tijdens deze party zullen we Nienke en Dominique bedanken voor alles wat ze voor Podium betekend 
hebben. 
 
Musical groep 8 
Terwijl de laatste voorbereidingen worden getroffen, kunnen we nu al zeggen dat het de leerlingen 
van groep 8 gelukt is om een spectaculaire afscheidsmusical te organiseren. Van het verdelen van de 
rollen tot het maken van decorstukken, van het instuderen van teksten tot het bedenken en onthouden 
van de danspasjes … de leerlingen van groep 8 draaien hun hand er niet voor om!  
Op woensdagochtend 6 juli mogen alle leerlingen van school genieten van de musical die groep 8 
heeft ingestudeerd. ’s Avonds treden zij op voor hun (groot)ouders en broers en zussen en wordt er 
feestelijk afscheid genomen van de kinderen. 
 
Kennismaking in nieuwe groep 
Op donderdagochtend 7 juli gaan de kinderen van 10.30 uur tot 12.00 uur kennismaken in hun nieuwe 
groep.   
 
Cito (Eind)toets 
Als daltonschool streven wij ernaar dat onze leerlingen van school gaan als kinderen met lef met een 
rugzak vol daltonvaardigheden. We volgen hiertoe de ontwikkeling van de kinderen nauwlettend en 
spelen hier adequaat op in. 
Hoewel we ervan overtuigd zijn dat we de ontwikkeling van de kinderen ook zonder Cito-toetsen 
kunnen volgen, zijn we nog verplicht om verschillende Cito-toetsen af te nemen.  
De leerlingen van groep 8 hebben in april de Cito Eindtoets gemaakt. Dit heeft een mooi resultaat 
opgeleverd 539,3 terwijl het landelijk gemiddelde 534,8 is.  
De kinderen van groep 3 t/m 7 zijn in deze periode bezig met de Cito-toetsen die tweemaal per jaar 
worden afgenomen. Het resultaat hiervan ziet u terug in het rapport van uw kind(eren). 
 
Bericht van de fotograaf 
Beste ouders, 
Twee weken geleden zijn er foto's gemaakt op school, en deze kunt u online bekijken en bestellen met 
uw eigen inlogkaart.  
Vergeet niet: tot en met zondag 26 juni hoeven er geen verzend- en verwerkingskosten betaald te 
worden! 
Vragen over de foto's of hulp nodig bij inloggen/bestellen? Stuur een e-mail 
naar bestellen@fotostudioregina.nl  

 

 

Met vriendelijke groeten, ツ  

Lydia  www.fotostudioregina.nl   

 



 
Oudergeleding MR 
Na twee termijnen zal Daan van Iersel als ouder terugtreden uit de MR van Podium. Hiermee komt er 
een mogelijkheid vrij voor een ouder om plaats te nemen in de medezeggenschapsraad. Inmiddels 
heeft zich een geïnteresseerde gemeld bij de MR. Mochten er eventueel andere geïnteresseerden zijn 
dan kunnen die dat kenbaar maken bij de MR via email: mr.podiumloenen@vechtstreekenvenen.nl 
Volgens het reglement zullen er dan verkiezingen worden uitgeschreven welke begin van het volgend 
schooljaar zullen plaatsvinden. 
 
Schoolreisje 2022 - save the date 15 september 
Elk jaar gaan alle kinderen van het geld van de vrijwillige ouderbijdrage op schoolreis. Voor schooljaar 
2022-2023 staat deze al op de planning, 
 dus zet deze datum vast in de agenda: donderdag 15 september. Deze dag duurt langer dan een 
normale schooldag. De kinderen zullen tussen 16.00 en 17.00 uur op school aankomen (exacte 
details volgen na de vakantie). Reserveer ook vast de uitzwaai-tijd; rond 9.00 uur vertrekken de 
bussen en het is leuk als ze uitgezwaaid worden. 
Vakantierooster en overzicht vrije dagen schooljaar 2022/2023 
 

Herfstvakantie   24 oktober t/m 28 oktober  

Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari  

Voorjaarsvakantie  27 februari t/m 3 maart  

Paasweekend   7 april t/m 10 april 6 april Paasviering en continurooster tot 14.00 uur 

Meivakantie 24 april t/m 5 mei  

Hemelvaartsdag 18 en 19 mei  

Tweede Pinksterdag 29 mei  

Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus  

 

Studiedagen  

maandag 31 oktober 

dinsdag 06 december 

woensdag 25 januari 

woensdag 15 maart 

woensdag  21 juni 

 

Extra vrije dagen groep 1 t/m 8  

vrijdag 21 oktober  

vrijdag 23 december  

vrijdag  24 februari  

donderdag 29 juni vanaf 12.00 uur ’s avonds Podium Party 

  groep 1 t/m 4  

vrijdag 16 september  

vrijdag 20 januari  

vrijdag 31 maart  

vrijdag 30 juni  

 groep 1-2  

vrijdag 18 november  

vrijdag 9 juni  

 
 
Agenda 
juni 
wo t/m vr 22 t/m 24 kamp groep 8 
woensdag 22  studiedag team; alle leerlingen zijn vrij 
donderdag 30   rapporten mee naar huis 
juli 
vrijdag  01  Podium Party vanaf 17.00 uur voor alle leerlingen en hun gezin 
    vrije dag voor groep 1 t/m 4 
dinsdag  05  groep 1-2 naar de camping 
     groep 3 afscheidsfeestje juf Nienke 



woensdag 06  afscheidsdag groep 8 
donderdag 07  kennismaking in nieuwe groepen 
vrijdag  08  12.00: we wensen elkaar een fijne vakantie op het plein / 
                                                   start zomervakantie 

 

Tot slot 

 

 

 
 
Een hartelijke groet en een fijne vakantie gewenst! 

 
mede namens het team, 

 
Petra Eindhoven 
 
 
  
 
 

 
 


