
 
 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

En dan is het zover. De Kerstvakantie gaat beginnen. Voor sommige groepen kwam hij 

net een week te laat. We hadden deze week helaas met veel zieke kinderen en collega’s 

te maken. Daar speelde corona zeker ook nog een rol in.  

 

Maar nu is het tijd voor vakantie. Even de batterij opladen. Via deze weg wensen we u 

fijne Kerstdagen en een mooie jaarwisseling toe.  

 

We hopen dinsdag 10 januari alle kinderen weer fit en uitgerust in ons Kindcentrum te 

zien.  

 

Team De Marel    

  

Sinterklaasviering 

Het lijkt alweer zo lang geleden, maar nog maar nog maar 

drie weken geleden bezocht Sinterklaas met maar liefst 4 

Pieten ons Kindcentrum. Hij kwam dit jaar op de tractor en 

had spulletjes bij voor ons Groene plein. Na de aankomst 

zijn veel groepen in de aula bij de Sint op bezoek geweest. 

De oudere groepen hebben surprises voor elkaar gemaakt. 

Al met al een gezellige dag.  

 

Jantje Beton 

We hebben even op de uitslag moeten wachten, maar het bedrag van de Jantje Beton 

Loterij is eindelijk bekend! 

 

Jullie hebben maar liefst € 1.620, - opgehaald! De helft van deze opbrengst is voor het 

goede doel en € 810,- is voor onze school. Wat een prachtig resultaat. Aan alle 

lotenverkopers; hartelijk dank voor jullie inzet.  

 
 



 
 

Kerstviering 

 

Gisteren hebben we een gezellige Kerstviering gehouden.  

De kinderen werden ’s ochtends op het plein al ontvangen 

door een heus Marel Mannenkoor.  

 

Daarna werd in alle groepen op eigen wijze aandacht 

besteed aan Kerstfeest.  

Tussen de middag konden de kinderen genieten van een 

heerlijke kerstlunch verzorgt door de ouderraad. We 

kijken terug op een prachtige dag.  

 

Download ‘Samen Lezen! in de kerstvakantie’ 

 

 
De kerstvakantie is een fijn moment om samen lekker te lezen in boeken. Het is 

heerlijk om (samen) op de bank te kruipen en te genieten van mooie verhalen. En het 

voordeel is: kinderen leren er ook nog eens heel veel van! Voor de kerstvakantie zijn 

er weer mooie boekentips met verhalen over Kerst en de winter. En voor de 

leesmotivatie is er een leuke kleurplaat met sterren. Download ze snel.    

Download de pdf 

 

Schoolvakanties plannen hoe werkt dat?  

Hoe worden de schoolvakanties nu eigenlijk bepaald? Door het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt voor alle regio’s in Nederland een 

vakantieplanning gemaakt. In deze vakantieplanning staan verplichte data én 

adviesdata. Wanneer de landelijke planning bekend is gemaakt stellen de Zeeuwse 

schoolbesturen gezamenlijk ook een advies vakantierooster op. Het Zeeuwse 

vakantierooster kan afwijken van het landelijke. Het Zeeuwse rooster heeft de status 

van advies.  

 

Op De Marel hebben we de afspraak dat we het Zeeuwse vakantierooster als 

uitgangspunt voor onze jaarplanning nemen. Het Zeeuwse vakantierooster wordt eind 

mei 2023 aangevuld met de overige vakantiedagen en de studiedagen, welke door de 

MR zijn goedgekeurd. Zodra alle data bekend zijn, laten we dit u weten via de 

nieuwsbrief.  

Dat nooit alle vakantiedagen op alle Zeeuwse scholen hetzelfde zijn, heeft te maken 

met het feit dat je als school het Zeeuws advies niet hoeft op te volgen. Ook lijkt het 

https://ijsselgroep.us15.list-manage.com/track/click?u=216c18abdbe47d04fb1f42900&id=81d194c5b9&e=80b469e086


 
 

soms zo te zijn dat een kind op de ene school meer dagen of vaker vrij is dan op een 

andere school.  

Dit komt voort uit het verschil in lestijden per dag én per week. De lestijden kunnen 

ook binnen eenzelfde school nog verschillend zijn (bv. kleuters elke vrijdagmiddag 

vrij). 

 

Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen  

-de eerste 4 schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur;  

-de laatste 4 schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur.  

Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen 

zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. 

 

De Marel heeft gekozen voor een continurooster met gelijke tijden. Alle kinderen van 

groep 1 t/m groep 8 gaan 5 dagen in de week, elke dag, hetzelfde aantal uur naar 

school. 

Indien u hier nog vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de directie. 

 

Dit zijn de schoolvakanties voor 2023-2024  

 

• Zomervakantie 2023: maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 

• Herfstvakantie 2023: maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober  

• Kerstvakantie 2023: maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari  

• Voorjaarsvakantie 2024: maandag 12 februari t/m vrijdag 16 februari  

• Paasvakantie 2024: vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april  

• Meivakantie 2024: maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 

• Hemelvaartsvakantie 2024: donderdag 9 mei t/m vrijdag 10 mei  

• Pinkstervakantie 2024: maandag 20 mei  

• Zomervakantie 2024: maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus 

 

Afscheid en welkom 

 

In een groot Kindcentrum verandert er regelmatig iets op personeel gebied. 

Na de kerstvakantie zal juf Kirsten na haar zwangerschapsverlof weer starten als 

vakleerkracht gym. Daarnaast zullen er in verschillende groepen ook wat kleinere 

veranderingen in de bezetting zijn. Mocht dat bij de groep van uw zoon/dochter zo zijn, 

dan wordt u hierover apart geïnformeerd. 

  

Na de Kerstvakantie zullen er ook nog aantal nieuwe kinderen starten in verschillende 

groepen. We hopen dat zij snel hun plekje weer gaan vinden bij ons en wensen ze dan 

ook veel succes bij de start van het nieuwe jaar.  
 

Agenda  

• Zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023 – Kerstvakantie 

• Maandag 9 januari 2023 – studiedag, alle kinderen vrij 

• Vrijdag 27 januari 2023 – adviesgesprekken schoolverlaters 

• Vrijdag 17 februari 2023 – alle leerlingen vrij vanaf 12:00u 

• Zaterdag 18 februari 2023 t/m zondag 26 februari 2023 – Voorjaarsvakantie 

 

 



 
 

 


