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Nr.  8         26 november 2021 
 
 

woe 1 dec Fruit en groenten voor de kinderen 

don 2 dec Boeken ruilen. Neem een tas mee! 

vrij 3 dec Sinterklaasfeest: alle kinderen om 12.00 uur vrij!! 

ma 6 dec De kerstbomen komen de school in. 

    

 
Denkt u aan…. 

• Het aanleveren van de juiste emailadressen van vaders en moeders. 

 
Fruit en groenten 
Dinsdag ontvangen we weer een gezonde levering. Op woensdag, donderdag en vrijdag hoeven de kinderen geen 
fruit mee te nemen, want dat krijgen ze op school. Er zijn komende week appels, sinaasappels en ananassen.  
 
Lockdown 
Het is een spannende tijd, want de dreiging van een lockdown hangt boven ons hoofd. Vanavond zal tijdens de 
persconferentie bekend worden wat er met het basisonderwijs gaat gebeuren. Gaat de school dicht of niet? Als de 
scholen aanstaande maandag al dichtgaan, zal ik u in het weekend een bericht sturen over hoe we dat op Het 
Talent gaan vormgeven. Met het team hebben we afgelopen donderdag helemaal doorgesproken hoe we willen 
aanpakken voor het geval de school dicht moet. We hebben afspraken gemaakt en hebben digitale 
voorbereidingen getroffen om de kinderen thuis online te kunnen laten werken. We volgen de berichtgeving 
nauwgezet en brengen u tijdig op de hoogte. 
 
Vakanties 2022-2023 
De Regionale werkgroep vakantie heeft het nieuwe vakantierooster voor schooljaar 2022-2023 bekend gemaakt. 
Dit rooster is besproken in de GMR en goedgekeurd door het directieberaad van De Hoeksche School.  
Hieronder volgen de data die u alvast in uw agenda kunt zetten. De data komen ook op de website van de school 
te staan.  
 

• Start schooljaar 2022-2023 op maandag 22 augustus.  

• Herfstvakantie van 24-10-2022 t/m 30-10-2022.  

• Kerstvakantie van 26-12-2022 t/m 8-1-2023. 

• Voorjaarsvakantie van 27-2-2023 t/m 5-3-2023. 

• Goede vrijdag op 7-4-2023. 

• Tweede Paasdag 10-4-2023. 

• Meivakantie van 24-4-2023 t/m 7-5-2023. 

• Hemelvaart op 18-5-2023 en 19-5-2023. 

• Tweede Pinksterdag 29-5-2023. 

• Zomervakantie van 8-7-2023 t/m 20-8-2023. 

 
Ouderportaal 
U ontvangt vandaag een link in uw mailbox om het ouderportaal van Parnassys te activeren. U kunt met de link 
een account aanmaken. In het ouderportaal kunt u de gegevens van uw kind(eren) inzien.  
Heeft u geen mail ontvangen, laat me dit dan weten, want dan is of het emailadres onjuist of we hebben uw 
emailadres niet. Dan gaan we dat oplossen.  
 
Sinterklaas 



We hopen natuurlijk dat volgende week vrijdag 3 december de Sint en zijn piet ons ook komt bezoeken. Vol 
verwachting klopt ons hart! Als de Sint naar ons toe komt, willen we hem graag goed en waardig kunnen 
ontvangen. Daarom gaan we met de kinderen op de stoep (beide zijden) van de Kreekstraat staan, aan de kant van 
de school. We vragen aan alle ouders om ook op de stoep te staan, maar dan niet bij uw kind en wel aan de kant 
van het verenigingsgebouw. De kinderen staan bij hun eigen klas en kunnen dan achter de Sint en zijn piet aan het 
verenigingsgebouw in. Alle ouders kunnen op dat moment naar huis of werk. Zorg er wel voor dat u op 1,5 meter 
van andere volwassenen staat, want ook buiten geldt de anderhalve-meter-maatregel! 
 
Namens het team van Het Talent….. Geniet van het lezen van je boek! 
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