
Jaarkalender voor ouders v.1    CNS De Bron 2022-2023 

Schoolvakanties 2022-2023  
 

herfstvakantie          24-10-22 - 28-10-22  

kerstvakantie           26-12-22 - 06-01-23  

voorjaarsvakantie    27-02-23 - 03-03-23  

paasvakantie           07-04-23 - 10-04-23 

meivakantie            24-04-23 - 05-05-23               https://debron-nunspeet.nl 

hemelvaart             18-05-23  - 19-05-23 

pinkstervakantie      29-05-23                                                                             

zomervakantie        10-07-23 - 19-08-23                                                              

                                                                                

 De gebedsgroep komt samen op:  14/09, 5/10, 2/11, 7/12, 11/01, 8/02, 9/03, 06/04, 01/06 en 06/07 

Augustus/September 2022        
maandag 22 augustus: 1e schooldag nieuw schooljaar 

vrijdag 26 augustus: Bronnieuws komt uit 

maandag 29 augustus: hoofdluiscontrole BB 

maandag 5 september: hoofdluiscontrole OB 

                                     informatieavond OB 

dinsdag 6 september: informatieavond BB 

woensdag 7 september: studiedag team (lln. vrij) 

vrijdag 9 september: Bronnieuws komt uit     

maandag 26 september: start Week tegen pesten                      

vrijdag 30 september: Bronnieuws komt uit 

Oktober 2022 

dinsdag 4 oktober: dierendag  

woensdag 5 oktober: dag van de leerkracht 

                                 start Kinderboekenweek                                      

woensdag 5 t/m vrijdag 7 oktober: schoolkamp gr. 8                        

dinsdag 11 oktober: klankbordgroep (1) 

vrijdag 14 oktober: afsluiting Kinderboekenweek 

                             Bronnieuws komt uit                                 

maandag 17 oktober: fietskeuring                                                         

maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober: Week van de oudergesprekken 

maandag 31 oktober: herkeuring fiets / hoofdluiscontrole BB                

  

November 2022 

woensdag 2 november: dankdag                                            

vrijdag 4 november: start week van de mediawijsheid 

maandag 7 november: hoofdluiscontrole OB 

vrijdag 11 november: Bronnieuws komt uit 

zondag 13 november: CNS themadienst 

zondag 27 november 1e advent 

 

December 2022 

vrijdag 2 december: Bronnieuws komt uit 

zondag 4 december: 2e advent                                                      

maandag 5 december: sint op school  

zondag 11 december: 3e advent 

zondag 18 december: 4e advent  

donderdag 22 december: kerstviering in de kerk  

vrijdag 23 december: Bronnieuws komt uit  

 

Januari 2023 

maandag 9 januari: hoofdluiscontrole BB 

zondag 15 januari: start week van gebed 

maandag 16 januari: hoofdluiscontrole OB                                      

woensdag 25 januari: start voorleesdagen 

vrijdag 27 januari: Bronnieuws komt uit 

Februari 2023 

woensdag 1 februari: studiedag team (lln. vrij) 

maandag 20 t/m vrijdag 24 februari: week van de oudergesprekken          

vrijdag 24 februari: 1e rapport gaat mee / Bronnieuws komt uit 

Maart 2023 

maandag 6 maart: hoofdluiscontrole BB  

woensdag 8 maart: biddag                                                             

maandag 13 maart: hoofdluiscontrole OB                                     

maandag 20 t/m vrijdag 24 maart: Week van de lentekriebels            

donderdag 23 maart: ANWB Streetwise                                     

vrijdag 24 maart: Bronnieuws komt uit 

donderdag 30 maart: klankbordgroep (2) 

maandag 27 t/m vrijdag 31 maart: week van het geld  

dinsdag 28 maart: theoretisch verkeersexamen gr. 7  

 

April 2023 

donderdag 6 april: Paasviering in de klas                                          

dinsdag 11 april: CNS dag (lln. vrij)                                           

maandag 17 t/m vrijdag 21 april: Week van de oudergesprekken 

dinsdag 18 en woensdag 19 april: eindtoets gr. 8 

vrijdag 21 april: Koningspelen / Bronnieuws komt uit 

Mei 2023 
maandag 8 mei: hoofdluiscontrole BB                                    

woensdag 10 mei: oefenen oversteek diploma 3/4 

maandag 15 mei: hoofdluiscontrole OB                                    

woensdag 17 mei: examen oversteek diploma 3/4 

vrijdag 26 mei: Bronnieuws komt uit  

Juni 2023 

zondag 11 juni: CNS Themadienst  

vrijdag 16 juni: Bronnieuws komt uit                                           

maandag 19 juni: schoolreis gr. 3 t/m 7                                    

dinsdag 20 juni: schoonmaakavond onderbouw gr. 3/4 

woensdag 21 juni: schoolreis gr. 1 & 2  

maandag 26 juni t/m vrijdag 30 juni: Week van de oudergesprekken 

dinsdag 27 juni: groep 8 organiseert spelletjes OB 

woensdag 28 juni: fietsen naar de dependance (gr. 4)                              

h                           groep 8 organiseert spelletjes BB                   

vrijdag 30 juni: musical gr. 4 / belangstellenden / vossenjacht 

 

Juli  2023 

dinsdag 4 juli  afscheidsavond / musical gr. 8 

                       doorschuifmoment (OB/BB)                                   

donderdag 6 juli: schoonmaakavond onderbouw gr. 1/2  

vrijdag 7 juli:  2e rapport mee / leerlingen 12 uur vrij / Bronnieuws       

d                   komt uit 

https://debron-nunspeet.nl/


 


