
 
 

Voor in de agenda 
27 juni 
1 juli 
Meester en juffendag en 
eindejaarsfeest 
…………………………………….. 
8 juli 
Kinderen vanaf 12 uur vrij 
…………………………….. 
9 juli t/m 21 augustus 
Zomervakantie 

Nieuwsbrief 21, 01-07-2022 

 

Zelftesten 
Alle kinderen krijgen aanstaande maandag 2 zelftesten mee naar huis. 
Wij stellen het op prijs wanneer uw zoon/dochter bij eventuele klachten getest 
wordt, vlak voordat de school weer begint op maandag 22 augustus. 

Wij gaan voor een gezonde start 😊! 

 
Formatie 
Het laatste open plekje is ondertussen ook voorlopig opgevuld. 
In groep 3 staat juf Bibi op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor de groep. 
Juf Arina van Berkel gaat op de woensdag starten in deze klas. 
Arina heeft veel ervaring in groep 3 en is geen onbekende voor de kinderen uit de 
klas van juf Sonny. 
Wij zijn blij dat we met een compleet team gaan beginnen op maandag 22 augustus. 
 
Fectio 
Beste ouders, 
Sinds enkele jaren delen we op drie momenten in het jaar ons nieuws met u. Dat 
doen we door het nieuws vanuit onze website via een link met u te delen:  
Nieuws - KSFectio 
In de laatste nieuwsberichten vindt u informatie over de ontwikkelingen rondom de 
inzet van de NPO-gelden, Onderwijs 10-14 Houten, na een eerste jaar volledige 
bezetting, het jaarverslag dat inmiddels gepubliceerd is, de start en eerste 
ervaringen van onze nieuwe bestuurder Inge Oelen, het onderzoek door de 
inspectie op De Vonk die de waardering 'goed' kreeg en schoolzaken: 
groep 8 van St Michiel sloot het project Docu Monument af 
groep 5 van Delteyk hielp bij het kleurrijker maken van de Werkhovense tunnels. 
 
De inspectie heeft bij Fectio ook een bestuursonderzoek gedaan. Het onderzoek is 
positief verlopen. Het verslag is in aantocht. Zodra dit door ons ontvangen is zullen 
we een nieuwsbericht op onze site plaatsen met informatie over de opbrengst van 
dit onderzoek.   
Wij nodigen u uit een kijkje te nemen op onze website en wensen u veel leesplezier! 
En wilt u ons feedback geven, dan graag een mailtje naar info@ksfectio.nl. 

Met vriendelijke groet, 
Monique Koolen 
Beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit 
  
 

 

 

 

https://www.ksfectio.nl/nieuws/
mailto:info@ksfectio.nl


 
 

Onderwijsuren  
Met ingang van schooljaar 2022-2023 gaan wij over naar het 5 gelijke dagen rooster. 
De schooltijden worden daarbij voor alle groepen als volgt:  
Maandag t/m vrijdag  
08:30 – 12:00 uur les  
12:00 – 12:30 uur middagpauze  
12:30 – 14:00 uur les  
Alle leerlingen blijven op school tijdens de middagpauze. Onder begeleiding van de leerkracht eten ze hun 
meegebrachte lunch en spelen ze 15 minuten buiten. Het lesprogramma gaat dan ’s middags aansluitend 
verder.  
 

Doordat we overgaan naar het 5 gelijke dagen rooster, krijgen onder- en bovenbouw dezelfde lestijden en 
gaat de Delteykschool over naar een gelijke verdeling in uren. Dit geeft echter een overgangsperiode. In de 
komende vier jaren wordt het aantal reguliere studiedagen gehandhaafd en zijn de kinderen van de groepen 1 
t/m 4 op deze dagen vrij. Voor de leerlingen uit de bovenbouw zijn er minder studiedagen (lesvrije dagen 
gepland), zie onderstaand schema. 
  
Studiedagen schooljaar 2022-2023 
Groep 1 t/m 8: Woensdag 5 oktober 
Groep 1 t/m 8: Woensdag 8 februari 
Groep 1 t/m 4: dinsdag 6 december 
Groep 1 t/m 4: vrijdag 24 februari 
Groep 1 t/m 4 vrijdag 16 juni 
Groep 1 t/m 8: maandag 19 juni 
 

 
Gevonden voorwerpen  
De bak met gevonden voorwerpen en gevonden kleding is weer vol.  
Aanstaande dinsdag en donderdag hangen we de kleding buiten.  
Daarna brengen wij de kleding weg.  
 

 vakantierooster 2022-2023 

Eerste schooldag Maandag 22-08-2022 

Herfstvakantie zat 22 t/m zo 30 okt 2022 
Kerstvakantie zat 24 dec 2022 t/m zo 8 jan 2023 
Voorjaars-/krokusvakantie zat 25 feb t/m zo 5 mrt 2023 
Goede Vrijdag vr 7 april 2023 
Tweede Paasdag ma 10 april 2023 
Meivakantie za 22 apr t/m zo 7 mei 2023 
Hemelvaart en vrijdag aansluitend vrij do 18 mei en vr 19 mei 2023 
Tweede Pinksterdag ma 29 mei 2023 
Zomervakantie zat 8 jul t/m zo 20 aug 2023 

 


