
 De sluitingsdienst
Alle kinderen verzamelen op het

schoolplein en lopen samen met de
stamgroep naar de kerk. Om 9 uur
start de dienst. Iedereen is welkom,
voor de ouders van groep 8 worden
banken gereserveerd. Houd u er wel

rekening mee dat er niet voor
iedereen een zitplaats zal zijn.
Wij eindigen met het feestelijk

uitzwaaien van groep 8. 
Direct na de dienst start de vakantie,
de kinderen gaan NIET meer terug

naar school. Geeft u dit ook door aan
de BSO?

Let wel: dit is een officiële schooldag,
aanwezigheid is verplicht!
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Belangrijke data
Woensdag 29 juni - vrijdag 1 juli:
Kamp groep 8 op Texel
Vrijdag 1 juli: 
Sponsorloop Middenbouw voor het goede Lustrumdoel
Dinsdag 5 juli:
Afscheid groep 8 - in de middag gaan de leerlingen van 
groep 3-7 naar Figi om de eindfilm te bekijken
Woensdag 6 juli:
Afscheid juf Betsy van kinderen en ouders. 
Zie informatie verderop in deze Nieuwsbrief
Donderdag 7 juli:
Pannenkoekenfeest in de klas
Vrijdag 8 juli:
Laatste schooldag in de kerk van de EBG. 



Kennismakingsochtenden:
Dit schooljaar zullen wij nieuwe en

geïnteresseerde ouders rondleiden op de
volgende dagen:

- vrijdag 16 september 2022
- vrijdag 25 november 2022

- vrijdag 3 februari 2023
- vrijdag 14 april 2023
- vrijdag 2 juni 2023

 
De ochtend bestaat uit een plenair informatief
gedeelte en een rondleiding door leerlingen uit

de bovenbouw
 

Ontwikkelingen inzake
aannamebeleid Comeniusschool

Als gevolg van een melding bij de Inspectie
wordt Zeist-breed en in overleg met de

gemeente het aannamebeleid op de Zeister
basisscholen onder de loep gelegd. De wet

schrijft nl. voor dat een kind pas mogen worden
ingeschreven op één voorkeursschool naar

keuze als hij/zij drie jaar oud is. Dit was
decennia lang niet de manier waarop scholen te

werk gingen, zo ook niet de Comeniusschool.
Het heeft veel voeten in aarde maar het is ons
er alles aan gelegen ons hierin aan de wet te

houden, ondanks het feit dat wij ons realiseren
dat dit voor sommige ouders een enorme

domper of teleurstelling is.
Vragen? Neem dan contact op met juf Marylse

Wij sluiten alweer een  schooljaar af.. gelukkig stond deze niet alleen in het teken van corona,
maar gelukkig ook van ons feestelijke lustrum! Wij hebben enorm genoten van alle

lustrumactiviteiten, wat was het bijzonder om onze verjaardag met elkaar te vieren! Gelukkig
hebben wij de foto's nog...

Vanochtend hebben alle leerlingen mogen kijken en wennen in hun nieuwe groep, altijd weer
een spannend moment.. Wij zagen een hoop blije en verwachtingsvolle gezichten.

Het afgelopen jaar is er wederom door alle leerlingen heel hard gewerkt (al dan niet in
quarantaine...) en heeft iedereen weer veel geleerd. De nieuwe methode STAAL bevalt goed

en de laatste CITO's zijn gemaakt. Volgend jaar stappen wij over op IEP.
Ook hebben wij dit schooljaar voor het eerst echt de krapte op de arbeidsmarkt gevoeld,

tijdens het zoeken naar vervanging, de invulling van een verlof en nu bij het vervullen van de
vacatures. Zoals eerder aangegeven zijn wij bijzonder blij dat het ons gelukt is volgend jaar 15

groepen te behouden en te bemensen; geen vanzelfsprekendheid en een grote zorg.
 

Volgende week nemen wij afscheid van onze groep 8 leerlingen in Figi en daarmee ook van
een aantal gezinnen waarvan het laatste kind vertrekt. Met recht het einde van een tijdperk:

dank voor jullie vertrouwen in de school, veel succes en wellicht tot ziens! 
Wij nemen ook afscheid van een aantal collega's: juf Alda (is sinds 1 juni weg), juf Joske, juf

Krista, juf Betsy en meester Mark. Wij verwelkomen gelukkig ook een aantal nieuwe collega's:
juf Anke, juf Evita, juf Linsey, juf Eveline, meester Hylke, meester Remco, meester Gilang en

meester Olivier. In de Nieuwsbrief van augustus stellen zij zich graag aan u voor. 
Wij wensen u een goede afronding van het schooljaar en een fijne zomer. Tot 22 augustus!

 
Hanneke Vermunt

 

Vanuit de directie



Wie jarig is trakteert!
In het kader van ons lustrum hebben wij
geld opgehaald voor een goed
Zendingsdoel, te weten de voorscholen in
Suriname. Naast een mooie opbrengst van
de BijenBloemBalletjes van de kleuters en
het pleinfeest, komt daar a.s. vrijdag nog
de sponsorloop van de middenbouw bij.
Tijdens de sluitingsdienst wordt de
eindopbrengst bekend gemaakt!

 

 

Belangrijke informatie over Social Schools
U heeft met het laatste portfolio een koppelcode ontvangen om u EENMALIG aan te melden bij

ons nieuwe communicatie platform Social Schools. Het is belangrijk dat u zich hiermee aanmeldt
vóór 1 augustus. Op die datum vindt de jaarovergang plaats en wordt u automatisch als ouders
gelinkt aan de nieuwe groep(en) van uw kind(eren). Dit is belangrijk opdat u in de laatste week
van de vakantie geen opstartmails mist! De rest van het huidige schooljaar doen wij nog niets

met Social Schools, maar u kunt uw eigen profiel wel alvast inrichten. 
 

Via uw profiel kunt u in het kader van de AVG ook toestemming geven voor gebruik van foto's.
Wij raden u aan dit sowieso te geven bij optie Social Schools, anders krijgt u geen foto's uit de
groepen (deze foto's zijn alleen te zien voor ouders van de groep, geen overige gebruikers). 
Ter info: de Comeniusschool gebruikt geen social media kanalen, behalve Facebook. Daar

worden sowieso NOOIT foto's van kinderen op gepost/
 

Als u vragen heeft kunt u mailen naar juf Marylse of juf Astrid van Buren. 

Geboren!
Op 24 juni: Milena Stella,
dochter van juf Yvette en

haar man Frank. 
Van harte gefeliciteerd!

Afscheid juf Betsy
Na 25 jaar Comeniusschool en
40 jaar in het onderwijs bent u
van harte welkom om juf Betsy
voor de laatste keer de hand te
schudden. Dit kan op woensdag

6 juli vanaf 12:30 uur op het
plein.



Vakantierooster schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie 22 oktober t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Krokusvakantie 24 februari t/m 5 maart 2023
Pasen 7 april t/m 10 april 2023
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart 18 mei t/m 21 mei 2023
Pinksteren 27 mei t/m 29 mei 2023
Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 2023

Studiedagen (waarop alle kinderen vrij zijn):
Dinsdag 20 september 2022
Vrijdag 11 november 2022
Maandag 9 januari 2023
Donderdag 23 februari 2023
Woensdag 22 maart 2023
Vrijdag 9 juni 2023

Automatische incasso ouder- en overblijfbijdrage
De betalingen voor de ouder- en overblijfbijdrage worden volgend
schooljaar weer automatisch geïncasseerd op de volgende data:
1 oktober, 1 november, 1 januari, 1 februari, 1 maart en 1 april. 
Heeft u nog geen machtiging afgegeven of andere vragen over

deze betalingen? 
Mail dan naar de adjunct-directeur

mwitke@comeniusschool.info
 

Doorlezen in de
vakantie

Jaarlijks blijven
duizenden kinderen in de
zomer doorlezen dankzij

de VakantieBieb. Een
mooie ontwikkeling en

bovendien erg belangrijk,
want blijven lezen in de

vakantie helpt een
terugval van het

leesniveau voorkomen.
De gratis app biedt je
leerlingen een brede
selectie van e-books,

maar ook luisterboeken!
www.vakantiebieb.nl

Praktische informatie
Klassen- en
luizenouders

Ook volgend jaar doen wij
graag weer een beroep op
u! Geïnteresseerd in het
worden van klassen- of
luizenouder? Mail dan

z.s.m. de nieuwe
leerkracht om u aan te

melden!

 

Medezeggenschapsraad
Na 2 termijnen neemt de MR afscheid van Erik Aan de Stegge
(oudergeleding) en Carla van der Meer (personeelsgeleding). 

Heel veel dank voor jullie jarenlange inzet! 
Juf Carla zal worden opgevolgd door juf Maartje en ook in de

opvolging van Erik is voorzien (daarover meer in de Nieuwsbrief
aan de start van het schooljaar). Joke Davio (oudergeleding) zal de

voorzittersrol van Erik overnemen. 
 

De MR is te bereiken op mr@comeniusschool.info

Avondvierdaagse
Ook zo genoten van het

wandelen? Wij zoeken nog
steeds ouders die volgend

jaar willen meedraaien in de
organisatie. Interesse?
 Mail naar juf Monique

mvhal@comeniusschool.info



Terugblik op een onvergelijke lustrumjaar

Dansdag
 met DanZation

Meet & Greet met Belle enRapunzelDe fantastische feestcommissie!

Papier H
ier!

Picknick op het Zusterplein

Onze lustrum foto



Dit afscheid valt zwaar...

 

Jack Sparrow Minnie Mouse

Ariël Winnie de Poeh


