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Beste ouders/verzorgers,  
 
Hierbij sturen wij u de nieuwsbrief voor februari.  
Bijna een maand zitten wij in het nieuwe gebouw. De leerkrachten en kinderen voelen zich steeds 
meer thuis. Niet alleen binnen worden de puntje op de ‘ i ‘ gezet, maar voor wie meeloopt naar 
school, is te zien dat ook de omgeving steeds meer vorm begint te krijgen. Deze week is de 
beplanting aangebracht en wordt het zand onder het speeltoestel bekleed.  
De tegelzetters zijn bijna klaar met de muren, waardoor de steigers die rondom de school staan, 
binnenkort ook weggehaald kunnen worden. 
 
Een mooi moment om de school officieel te openen. Helaas door alle corona regels kunnen wij dit als 
Dalemplein niet groots aanpakken. Daarom is ervoor gekozen een openingsvideo te maken, welke 
vorige week is opgenomen en wij deze week met u zullen delen. 
Voor de kinderen staat er nog een feestweek in de planning, waarover snel meer informatie volgt. 
 

 
Viering verjaardagen 
Als uw kind jarig is, vieren we in de klas graag een feestje!  
Het feestje wordt gevierd met klasgenootjes en met de 
leerkracht(en) van uw kind.  
Jarige kinderen gaan dus niet de school rond, langs alle 
klassen. Wij vinden dit in het huidige gebouw te veel van de, 
vaak kostbare, onderwijstijd wegsnoepen.  
Natuurlijk zijn juffen en meesters ook dol op wat lekkers, maar 
het is niet meer nodig om voor het hele team iets lekkers mee 
te geven.  
Daarnaast is het ook niet de bedoeling dat de kinderen onder 
schooltijd een traktatie brengen bij hun broertjes en/of zusjes. 
 

 
 

 
Wijzigingen in de Jaarplanning 
Op dit moment worden er in de groepen 3 t/m 8 de halfjaarlijkse Citotoetsen afgenomen.  Om alle 
leerlingen genoeg tijd te geven deze toetsen op een rustige manier af te ronden, hebben wij hier 
meer tijd voor nodig dan op de huidige jaarplanning staat. 
Dit komt voornamelijk door de vele coronabesmettingen onder onze leerlingen en leerkrachten en 
de daarbij horende quarantaineperiodes.  
Hierdoor zullen er wat verschuivingen plaatsvinden in de jaarplanning, bijvoorbeeld voor het 
meegeven van het rapport en de 10-minutengesprekken.  
Hieronder vindt u de juiste data: 
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Rapport gaat mee naar huis 23-02 

Inschrijven voor de 10-minutengesprekken groep 1 t/m 8 23-02 t/m 25-02 

ParnasSys Ouderportaal gaat open voor de Cito-toetsen 25-02 

Voorjaarsvakantie  28-02 t/m 04-03 

15-minutengesprekken, Rapport en Adviezen V.O. groep 8 08-03 en 10-03 

10-minutengesprekken, Rapport groep 1 t/m 7 08-03 en 10-03 

 
 
 
Uw (klein)kinderen zelf thuis leren schaken? 
Dat kan heel goed. 
 
Na meer dan tien jaar op een Gorcumse basisschool les te hebben gegeven, wil ik, Leen van den 
Herik, moeders, vaders, oma’s en opa’s via mail-lessen ondersteunen om jullie (klein)kinderen de 
regels en het speelplezier van deze (denk)sport aan te leren! 
Thuis nodig zijn: a. een compleet schaakbord, b. liefst zelf ook enige kennis van de Schaak-
basisregels, c. een mailadres voor de ruim 40 wekelijkse lessen en natuurlijk d. enthousiaste kinderen 
vanaf circa 6-8 jaar, die elke week ongeveer een uur achter het bord willen plaatsnemen... om 
uiteindelijk u op het schaakbord te verslaan! 
Naarmate de lessen vorderen kunnen ook kleine 
onderlinge partijtjes met andere thuis-les-
kinderen op een bord of digitaal worden geregeld; 
al dan niet via de eigen basisschool! 
 
Aanmelden via: slag@lvdherik.nl onder 
vermelding van uw naam, postcode + 
huisnummer, + naam en basisschool van het 
leskind/de leskinderen!  Leskosten zijn er niet... 
Dus wie heeft er ook zin in? Of wie durft, kom 
maar op!  
 
Schaakmeester Leen 
 
Schoolvakanties schooljaar 2022-2023 
De projectgroep Regionale Afstemming Schoolvakantie ZHZ heeft het advies voor de 
vakantieregeling voor 22-23 uitgebracht. Het LOGOS bestuur volgt dit vakantieadvies.  
Studiedagen, schoolreisjes en andere activiteiten moeten nog in de jaarplanning worden 
opgenomen, deze zullen op een later moment met u worden gedeeld.  
Hierbij de data schoolvakanties voor het komende schooljaar.  
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Herfstvakantie   24-10-2022 t/m 30-10-2022 
Kerstvakantie    26-12-2022 t/m 08-01-2023 
Voorjaarsvakantie    27-02-2023 t/m 05-03-2023 
Goede Vrijdag en Pasen  07-04-2023 t/m 10-04-2023 
Meivakantie    24-04-2023 t/m 07-05-2023 
Hemelvaartsdag en vrije dag  18-05-2023 en 19-05-2023 
Tweede Pinksterdag   29-05-2023 
Zomervakantie    10-07-2023 t/m 20-08-2023 
 
Nieuws van Buurtsportcoach Sabine Gorinchem Beweegt 
 
De school is nu een aantal weken open en zo ook het sportpunt Dalemplein. Wat een mooie nieuwe 
gymzaal hebben we gekregen. Ik vindt het heel leuk dat ik dit sportpunt mag geven in jullie school. 
De gymzaal is helaas nog niet helemaal af, maar we hebben gelukkig al veel leuke spellen kunnen 
doen.  
Als alle kasten, ballen, matten etc. er allemaal zijn gaan we natuurlijk een keer lasergamen. Dit zal ik 
uiteraard laten weten aan alle leraren. Maar niet getreurd want elke week ben je welkom om mee te 
sporten. Hieronder zie je foto’s wat we zoal gedaan hebben. 

 
 
Elke woensdag van 14.00 uur tot 15.30 uur ben ik in de gymzaal te vinden. Neem je gymspullen en 
een flesje water mee. Moet je eerder weg meld dat dan even bij mij.  
Ouders zijn weer welkom om te kijken, maar houdt je aan de geldende afstand stond elkaar. 
Tot woensdag in de gymzaal! 
 
Met sportieve groeten, 
Buurtsportcoach Sabine 
s.v.d.wal@gorinchem.nl 
06-50039751 
 
 


