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Samen school zijn. 
 

 

Jaaragenda 
 
We merken dat er nog wat onduidelijkheid bestaat over de datum van Sinterklaas op school. Alle 
data staan vanaf de zomervakantie op de website van de school vermeld. 
Sinterklaas wordt bij ons op school op 2 december gevierd en de kinderen hebben op 2 december 
om 12 uur vrij. 
5 december is een gewone schooldag voor de kinderen. 
 

Chocoladeletteractie  
 
We kennen al jaren de succesvolle chocoladeletteractie op school. De werkgroep heeft weer een 
overleg over deze actie gehad. Nu blijkt dat de inkoopprijzen dusdanig verhoogd zijn, dat er is 
besloten deze actie te schrappen.  De prijs die gevraagd zou moeten worden voor de letters vindt 
de werkgroep te hoog. 
De werkgroep gaat op zoek naar een vervangende actie. Als hierover meer bekend is, zullen we u 
op de hoogte stellen. 
 

Berichtgeving vanuit school 
 

• 5.1 In de bijlage vindt u de lootjes oud papier van 17 september 

• 5.2 In de bijlage vindt u de lootjes oud papier van 15 oktober 
 

Oud papier 
 
Inzameling oud papier is van 9.00 uur tot 12.00 uur op: 

• 12 november 2022 

• 10 december 2022 

• 14 januari 2023 

• 11 februari 2023 

• 11 maart 2023 

• 8 april 2023 

• 6 mei 2023 

• 3 juni 2023 

• 1 juli 2023  

• 29 juli 2023 
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Jaaragenda 2022-2023 
 
Het vakantierooster en de schoolkalender voor het schooljaar 2022-2023 zijn op de website 
geplaatst. 
 

Agenda 
 

24 t/m 28 oktober:  Herfstvakantie 
31 oktober:               Luizencontrole 
1 november:              Inloopavond, 18.00 uur 
9 november:              Nationaal schoolontbijt 
14 november:            Deze week oudergesprekken op aanvraag 
17 november:            MR vergadering 
2 december:              Sinterklaas op school, kinderen om 12 uur vrijdag  
8 december:              GMR vergadering 
22 december:            Kerstviering 
23 december:            Alle kinderen om 12 uur vrij 
 

                            Het team van de Pius X wenst u een hele fijne herfstvakantie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


