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Musical groep 8A 
Groep 8A heeft gisteren de afscheidsmusical ‘De DJ draait door’ gespeeld voor 
ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden. De voorstelling was weer 
prachtig om naar te kijken en je kon zien dat de leerlingen plezier beleefden 
aan het spelen van hun rol. Altijd weer prachtig hoe kinderen je kunnen 
verrassen op het toneel. Vanavond is groep 8B aan de beurt. Wij wensen groep 
8B veel succes! 

 
 

 
Meesters- en juffendag groep 3A en groep 4 t/m 8 
Vrijdag 8 juli vieren de groepen 3A en groep 4 t/m 8 meesters- 
en juffendag! 
De kinderen hoeven geen drinken en fruit/koekje mee voor de 
10.00 uur pauze. 
We hebben een leuk programma bedacht en hebben er zin in! 

 
Doordraaimiddag 
Op maandag 11 juli organiseren we de jaarlijkse 
doordraaimiddag. Alle nieuwe kinderen die na de 
zomervakantie starten, komen alvast kennismaken met hun 
juf en de groep. Ook  de andere leerlingen schuiven een 
jaartje door.  

 
Vakantierooster voor schooljaar 2022-2023 
 

Vakantie van… tot en met …  

margedag 30 september 2022  

herfstvakantie 17 oktober – 21 oktober 2022  

margedag 17 november (alleen voor groepen 1/2)  
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7 
Musical groep 
8B 
 
Pakken maken 
corso 8.30 uur 
en 19.00 uur 

8 
Meesters- 
en juffendag 
Groep 3A en 
4 t/m 8 

9 10 

11 
Doordraai-
middag van 
12.30 tot 13.45 
uur 

12 
Pakken 
maken corso 
8.30 uur 

13 
Groep 8 
snoep 
strooien 
en rondvaart 
Damsterveer 
 
 

14 
Laatste 
Schooldag 
Viering 
 
13.30 uur 
uitzwaaien 
groep 8 

15 
Groep 8 vrij! 
 
Om 12.00 
uur zomer-
vakantie!! 

16 17 

 

                        INFO 

maandag             dinsdag                 woensdag            donderdag            vrijdag               zat.          zon. 

bulletin 
Donderdag 

7 juli 2022 

Kalender 

 

e-mail: jla@marenland.org 
website: www.jan-ligthart.nl 
               www.olingertil.nl 

 



   
 

   
 

 

kerstvakantie 26 december 2022 – 06 januari 2023  

margedag 9 februari 2023  

voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023  

Goede Vrijdag 7 april 2023  

Tweede Paasdag 10 april 2023  

meivakantie 24 april – 5 mei 2023  

Hemelvaart 18 + 19 mei 2023  

pinkstervakantie 29 mei  2023  

margedag 3 juli 2023  

zomervakantie 24  juli – 1 september 2023  

 

 
Gevonden voorwerpen 
De gevonden voorwerpen en kleding liggen tot en met donderdag 14 juli in de centrale hal. Daarna 
wordt het verzameld en naar de Humanitasbak gebracht.   

 
 
 


