Morgen is het alweer de laatste dag van het schooljaar. De afgelopen dagen was een
gezellig bij ons op school. Maandag stond in het teken van de musical, de kinderen van
groep 1/2 konden aan het begin van de dag genieten van een aantal liedjes, de groepen 3
t/m 7 hebben tijdens de middag genoten van de musical en ’s avonds waren de ouders aan
de beurt om van de musical van groep 8 te genieten. Het was een prachtige musical, met
een leuk verhaal, mooie liedjes en regelmatig wat humor. De kinderen deden het geweldig.
Dinsdag konden wij allemaal genieten van de Jacobusdag. Het was prachtig weer en de
kinderen hebben genoten van 6 ontzettend leuke activiteiten. Tussen de middag konden de
kinderen genieten van lekkere frietjes die gebakken waren door het Wapen van Valburg en
er waren behoorlijk wat ouders op de been om ons te helpen, dank hiervoor!
Gisteren hebben we de kinderen van groep 8 in het zonnetje uitgezwaaid en vandaag is
iedereen even in zijn of haar nieuwe groep wezen kijken.
Wij wensen u allemaal een hele fijne vakantie toe, geniet ervan! Wij zien elkaar weer op
maandag 29 augustus, tot dan!

In de nieuwsbrief van juni stond de formatie van schooljaar 2022-2023. In de groepen 1/2
komt volgende jaar een nieuwe leerkracht, haar naam is Esther van Dalen. Hieronder stelt zij
zich aan u voor.
Mijn naam is Esther van Dalen-Hubers, 48 jaar en met mijn
man en twee kinderen; een dochter van 16 en een zoon van
11 jaar woon ik in Huissen.
Naast wandelen, muziek luisteren en gezellige uitstapjes
maken hou ik van interieur styling.
Na jarenlang gewerkt te hebben in de onderbouw op een
Jenaplanschool in Arnhem, maak ik de overstap naar de St.
Jacobusschool voor een nieuwe uitdaging in een andere
omgeving.
Vanaf het nieuwe schooljaar ben ik 3 dagen werkzaam op de
St. Jacobusschool.
Op dinsdag in groep 1-2 A en op donderdag en vrijdag in
groep 1-2 B.
Ik kijk met plezier uit naar het komende schooljaar! Tot dan!
Groetjes,
Esther
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Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Zomervakantie

22 oktober t/m 30 oktober 2022
24 december 2022 t/m 8 januari
2023
18 februari t/m 26 februari 2023
10 april 2023
22 april t/m 7 mei 2023
18 mei 2023
15 juli t/m 27 augustus 2023

We willen in deze brief iedereen ontzettend bedanken voor de inzet van het
afgelopen jaar. Daarbij valt te denken aan de ouders van Ouderraad, de
Medezeggenschapsraad, de versiercommissie, de hulpouders van de
BOS, de luizenouders en iedereen die op enige andere wijze geholpen
heeft om alles te realiseren.

We wensen iedereen een hele fijne, rustige, zonnige vakantie toe!
Graag zien we jullie weer terug op maandag 29 augustus om 8.30.
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