
 

Betreft: Nieuwsbrief Anna van Buren 

Datum: 12-05-2022 

Agenda 

26 en 27 mei Hemelvaart 

6 juni  Tweede pinksterdag 

10 juni Studiedag personeel kinderen vrij 

13 juni Studiedag personeel kinderen vrij 

 

Beste ouders van de Anna van Buren, 
 
De meivakantie zit er weer op en we zijn begonnen aan de laatste periode van het schooljaar. Doorgaans 
een periode waarin er veel leuke activiteiten op het programma staan en waarin we al druk bezig gaan 
met de planning voor het komende schooljaar. We zullen u zo goed mogelijk meenemen in de 
informatie die voor u van belang is. We doen dit allemaal in afstemming met de MR van de school. 
 
Leraren te kort 
Ook op de Anna van Buren is het leerkrachten te kort een actueel onderwerp. In de praktijk betekent dat 
het een hele opgave is om bij afwezigheid van een leerkracht een vervanger te vinden. Door intern te 
schuiven, scherpt te blijven op elke mogelijk die er ligt te grijpen, en een grote betrokkenheid en inzet 
van het team lukt het nu nog redelijk om alle gaten te dichten. Zodat alle kinderen ook de komende 
periode naar school kunnen blijven gaan.  
 
Vakantierooster 2022-2023 

De scholen voor Voortgezet Onderwijs en de scholen voor Primair Onderwijs in Enschede zijn het 
onderstaande vakantierooster voor het schooljaar 2022 – 2023 overeengekomen.  

herfstvakantie   15 okt 22 tm 23 okt 22  

Kerstvakantie  24 dec 22 tm 8 jan 23  
Voorjaarsvakantie  25 feb 23 tm 5 mrt 23  
Goede Vrijdag  7 apr 23  
Pasen  10 apr 23  
koningsdag  27 apr 23  
extra week meivakantie  24, 25 26 en 28 apr  
Meivakantie  29 apr 23 - 7 mei 23  
Hemelvaart  18 mei 23 tm - 19 mei 23  
Pinksteren  29 mei 23  



zomervakantie  22 juli 23 tm 3 sep 23  
  

Komende periode zullen we ook de studiedagen voor het personeel gaan plannen. Hierover zullen we u in de 
komende periode informeren 

Met vriendelijke groet, 

Gertjan Aarnink 
Directeur CBS Anna van Buren  
Enschede 


