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Vakanties en studiedagen schooljaar 2022-2023 
Maandag 5 september 2022, eerste schooldag 
Vrijdag 30 september 2022, 12u uit i.v.m. studiemiddag 
Woensdag 5 oktober 2022, studiedag 
Vrijdag 21 oktober 2022, 12u uit i.v.m. start herfstvakantie 
Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober 2022, herfstvakantie 
Dinsdag 6 december 2022, studiedag 
Vrijdag 23 december 2022, 12u uit i.v.m. start kerstvakantie 
Maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023, kerstvakantie 
Donderdag 2 februari 2023, 12u uit i.v.m. studiemiddag 
Vrijdag 17 februari 2023, 12u uit i.v.m. start voorjaarsvakantie 
Maandag 20 t/m vrijdag 24 februari 2023, voorjaarsvakantie/carnavalsvakantie 
Vrijdag 7 april 2023, 12u uit i.v.m. studiemiddag 
Maandag 10 april, tweede paasdag 
Vrijdag 21 april 2023, 12u uit i.v.m. start meivakantie 
Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023, meivakantie 
Donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023, Hemelvaart 
Maandag 29 mei 2023, Pinksteren 
Dinsdag 30 mei 2023, studiedag 
Maandag 19 juni 2023, 12u uit i.v.m. studiemiddag 
Vrijdag 14 juli 2023, 12u uit i.v.m. start zomervakantie 
Maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023, zomervakantie 
Maandag 28 augustus 2023, eerste schooldag schooljaar 2023-2024 

Oudertevredenheid 
U hebt een uitnodiging voor het invullen van een oudertevredenheidspeiling ontvangen. Uit deze peiling halen wij 
punten die al goed gaan en ook verbeterpunten voor de school. Wij zijn er erg mee geholpen als u deze peiling voor 
ons invult. Mocht u deze nog niet hebben ingevuld, het kan tot de meivakantie. 
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Nieuws vanuit de MR 
Gezocht: nieuw MR lid  

Er komt per direct een plek vrij in de oudergeleding van de MR. We zijn dus op zoek naar een vader of moeder die 
mee wil denken en mee wil beslissen over onze school. We komen ongeveer één keer in de maand op een 
maandag- of dinsdagavond samen om te vergaderen. 
Wij zouden het heel fijn vinden als deze plek wordt ingevuld door een ouder van de locatie Naastenbest. Wij 
roepen dan ook alle ouders op die hier interesse in hebben, contact op te nemen met Denise (leerkracht groep 8) 
of Jeanine van Antwerpen(moeder Jens en Ties). Dit mag ook als u nog twijfelt…. zeker weten dat u enthousiast 
wordt van het gesprek met een van hen.   

Indien u interesse heeft mag u een mailtje sturen naar: heydonck.mr@bestonderwijs.nl   
Graag voor vrijdag 22 april a.s. 

 

Nieuws vanuit de oudervereniging  
Koningsspelen 
Op 22 april is het dan zover, dat we met z'n allen een feestelijke dag gaan beleven vanwege de 
jaarlijkse  koningsspelen. 
Nogmaals de oproep dat we het het supertof vinden als alle kinderen en medewerkers in het oranje 
komen, dus duik alvast de kast in (of die van iemand anders😉) en leg je oranje shirt of complete outfit 
alvast klaar! 
Verder willen we heel graag alle papa’s en mama’s, verzorgers, oudere broers of zussen, ooms, tantes, 
buren etc vragen om zich bij ons op te geven om die dag mee te komen helpen! Er zijn al een aantal 
aanmeldingen, maar we kunnen nog veel meer hulp gebruiken!   
Het gaat om het begeleiden van groepjes òf het begeleiden bij een specifieke sport. Het is rondom de 
velden van de Wilhelminaboys. Op 22 april dus, van 8:30uur tot 12uur. 
Meld je aan door te bellen, appen of mailen naar Ilona de Vocht: 06-51405262 of ilonadevocht@live.nl 
Je kan je ook opgeven via Neomie (moeder Mila en Lars) of Maartje (moeder Nina en Lisa)  
We rekenen op jullie!  
Groetjes van de ouders uit de oudervereniging   
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Nieuws vanuit Partou 
In deze weken stond het zelf bedenken van activiteiten door de kinderen centraal. De 
kinderen van de sport BSO hebben gezamenlijk spellen bedacht waaronder de gele 
dieven speurtocht en de Frisbee battle.  
  
De gele dieven speurtocht 
Er is een boef die alleen maar gele voorwerpen steelt. Om de voorwerpen terug te 

vinden moet je goed zoeken naar gele voorwerpen. De dief 
heeft een labeltje aan al de voorwerpen geplakt met daar op 
een aantal letters. Vind de voorwerpen en zet de letters bij 
elkaar om een woord in elkaar te zetten. Zo weet je waar het 
pakhuis is van de dief, zodat je de dief kunt oppakken.  
  
Frisbee battle 
Eerst gooiden de kinderen de Frisbee naar elkaar over, maar dat werd al snel als saai 
ervaren. Dus besloten de kinderen om meerdere frisbee's in het spel te brengen. Dit gaf 
een heel mooi beeld en gelukkig hebben we daar een paar mooie foto's van kunnen 
maken.  

 

Nieuws vanuit TODO 
Jeugddisco – FLUOR party!  

Yes we mogen weer! Kom je vrijdag 3 juni ook een gezellig feestje bouwen….!? 

Zit je op de Klimboom, de Antonius of de Heydonck (groepen 4 t/m 8) dan heb je geluk! Want er is weer een leuke 
jeugddisco voor je georganiseerd.  

De laatste jeugddisco vond alweer 1 november 2019 plaats. Er kwamen veel leerlingen naar Jongerencentrum Todo 
voor het ‘spannende’ en supertoffe discofeest in het thema Halloween. Dit proefde direct naar meer! De organisatie 
ging daarom door en organiseerde een nieuwe disco. Deze ging op het laatste moment helaas niet door vanwege 
corona. Maar van uitstel komt toch zeker geen afstel!? Echt niet! De organisatie heeft elkaar weer weten te vinden 
om een nieuwe jeugddisco te organiseren. 

Het wordt een ‘Fluor Party’. Er wordt grootst uitgepakt met DJ Kelvin, gave lichteffecten, lasers en rook.. Gaaf toch? 
Kom gekleed in vrolijke, felle fluor-kleuren, al dan niet gecombineerd met witte of zwarte kleding en je zult 
schitteren. De vorige keer hadden veel kinderen werk gemaakt van hun outfit. Om dit te belonen, kan degene met 
de origineelste, coolste outfit rekenen op een vette prijs..!!  

Hopelijk tot ziens bij de jeugddisco! 
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Algemene informatie  
• Waar?   Jongerencentrum Todo (Jacob van Wassenaarstraat 69, Best) 
• Wanneer?  Vrijdag 3 juni 2022. 
• Voor wie?  Kinderen in de groepen 4 t/m 8 van Kindcentrum De Klimboom, 

Kindcentrum   Antonius of Kindcentrum De Heydonck (beide locaties)  
• Tijdstip:  voor groep 4 en 5  18.00-19.15 uur 

    voor groep 6, 7 en 8 19.45-21.00 uur 
• Kosten entree:  € 3 p.p. contant en gepast te betalen aan de deur; dit is inclusief 1 

consumptie ter waarde van € 1  
• Kosten consumptie: € 1 voor fris, chips, kleine snoepzakjes of chocoladerepen, als Twix en 

Mars.  Ranja kost € 0,50 en water is gratis! 
• Dresscode (niet verplicht): Fluor (wit of zwart met neon-kleuren) 

 

Opgeven kan tot en met woensdag 1 juni via deze link: https://forms.gle/pg7k5hibyrS3YqpU7 . De link kun je ook vinden 
via de site van TODO: https://jctodo.nl/agenda 

LET OP: kinderen die zich niet vooraf hebben aangemeld, mogen niet naar binnen! Zonder uitzonderingen! 
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Goed om te weten (voor ouders/verzorgers): 
• Er is voldoende toezicht door de organisatie. Ouders/verzorgers mogen niet blijven.  
• Kinderen voor de eerste disco (groepen 4 en 5) blijven onder toezicht tot zij weer opgehaald worden om 

19.15 uur. De organisatie staat bij de deur en zorgt ervoor dat kinderen niet alleen weggaan.  
• Kinderen voor de tweede disco (groepen 6, 7 en 8) blijven onder toezicht tot 21.00 uur. Voor deze kinderen 

geldt dat ze bij voorkeur worden opgehaald. De organisatie is niet verantwoordelijk als kinderen toch alleen 
naar huis gaan.  

• Er is volop snoep te koop. Voor kinderen is het soms lastig om maat te houden. Houdt hier rekening mee bij 
het meegeven van geld voor muntjes.  

• De gegevens van het formulier worden alleen gebruikt om namenlijsten te maken die gebruikt worden bij de 
entree of bij calamiteiten.  Na afloop van de disco worden alle gegevens vernietigd. 

• Laat waardevolle voorwerpen zoals mobiele telefoons thuis. Jassen kunnen binnen opgehangen worden aan 
de kapstok. Slimmer is het om de jas tijdens de disco mee naar huis te nemen.  

• De organisatie is NIET verantwoordelijk bij verlies, diefstal of beschadiging of meegebrachte spullen of 
eigendommen van Todo. 
 

 


