
 
 

  

 

Beste ouders en verzorgers, 

Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van het schooljaar 2022/2023. In de nieuwsbrief, 

die we vijf keer per jaar zullen mailen, leest u informatie omtrent organisatorische zaken van 

de school en soms ook andere zaken die voor u als ouder interessant zijn om te weten.  

Namens het team van MBS, 

Mevr. Dianne van den Berg 
Vestigingsdirecteur. 

 
Allereerst willen we namens ons hele team iedereen hele fijne feestdagen wensen en een 
heel succesvol 2023! De kerstvakantie start op 23 december en eindigt op maandag 9 januari 
2023. We verwachten alle leerlingen vanaf het tweede lesuur op school waar we ze 

verwelkomen met een heerlijke zelfgebakken oliebol!  

 
 

 
 
Op zondag 8 januari vertrekt klas 4 om 19.30u richting Zwitserland voor een sportieve week 

in de sneeuw. Dit zal ongetwijfeld een onvergetelijke week worden, volg ons op FB en Insta 

om de avonturen op afstand mee te bleven! Er blijft een klein groepje leerlingen over die 

niet mee gaan, uiteraard is er ook voor hun een mooi programma vol activiteiten 

voorbereid. We wensen klas 4 ongelooflijk veel plezier deze week!  

 

 



 
 
Onze technieklokalen en de KAS worden de komende tijd aangepast aan de moderne 
onderwijs eisen. We realiseren dat zoveel mogelijk buiten de lessen om. Wellicht lukt dat 
niet altijd en daarom vragen we uw begrip voor de werkzaamheden. 

 

 
 
Helaas heeft ook de MBS te maken met lesuitval door ziekte van collega’s. Wij proberen dit 
zoveel mogelijk op te vangen. Echter zit ook hier een limiet aan waarvoor we uw begrip 
vragen. Het is in de huidige arbeidsmarkt zeer lastig om vervangers te regelen.  
 

 
 

We hebben in december twee geweldige sportdagen gehad voor de klassen 1 en 2. Leerlingen waren 

erg enthousiast en hebben met veel verschillende activiteiten kennis kunnen maken. Voor klas 3 is 

deze speciale sportdag gepland op vrijdag 13 januari. Ook de derde klassen wensen we hierbij veel 

plezier!  

 

Op vrijdag 20 januari zijn de leerlingen lesvrij. We hebben dan onze open dag voor nieuwe leerlingen. 

Daarbij hebben we natuurlijk ook hulp nodig van onze huidige leerlingen. Het is voor ouders en 

nieuwe leerlingen heel fijn als zij persoonlijk worden rondgeleid. We hopen dat veel leerlingen willen 

helpen. De mentor zal dit aan hen vragen. 

 
 


