
september

dinsdag 14

studiemiddag - 
kinderen vanaf

12.30 vrij

maandag 27

MR

kinderboekenweek

(tot 14 oktober)OR

vrijdag 17 - 26

sportweek



oktober

woensdag 6 tot
donderdag 8

groep 8 op kamp

dinsdag 12
dinsdag 5

dag van de
leerkracht

zaterdag 16 tot
zondag 24

herfstvakantie

studiemiddag - 
kinderen vanaf

12.30 vrij

dinsdag 26

MR



november

dinsdag 23

maandag 15 tot
vrijdag 19

oudergesprekken
groep 4 tot en met 8

studiedag
kleuters

maandag 22 tot
vrijdag 26

oudergesprekken
groep 3 studiemiddag

groep 3 tot en
met 8

donderdag 4

OR



december

woensdag 22vrijdag 3

sinterklaasviering
op school

kerstviering

maandag 6 tot
vrijdag 17

kijk-gesprekken
groep 1 en 2

zaterdag 25
tot zondag 9

kerstvakantie



januari

maandag 17 en
dinsdag 18

dinsdag 25

MR

schoolfotograaf

donderdag 13

studiemiddag - 
vrij vanaf 12.30

zaterdag 25
tot zondag 9

kerstvakantie

zondag 30

themaviering school
en kerk



februari

dinsdag 1

woensdag 23

rapporten mee

open dag

maandag 14

studiemiddag - 
vrij vanaf 12.30

zaterdag 26
tot zondag 6

voorjaarsvakantie

donderdag 24 en
vrijdag 25

studiedagen -
beide dagen vrij

dinsdag 8

OR



maart
maandag 14 tot

vrijdag 18

poëzieweek

dinsdag 8

MR

maandag 7 tot
vrijdag 18

oudergesprekken
groep 3-8

maandag 21 tot
vrijdag 25

projectweek
duurzaamheid

donderdag 31

OR



april

maandag 11

schoolreisje
groepen 3 en 4

dinsdag 12

MR

dinsdag 5 donderdag 14

paasviering
studiemiddag - 
vrij vanaf 12.30

vrijdag 15

goede vrijdag

maandag 18

tweede paasdag

woensdag 20 en
donderdag 21

cito eindtoets
groep 8

vrijdag 22

koningsspelen

zaterdag 23 tot
zondag 7

meivakantie



mei

maandag 23

MR

dinsdag 17
en maandag 18

schoolkorfbaltoernooi

donderdag 26 en
vrijdag 27

hemelvaartsdagen

zaterdag 23 tot
zondag 7

meivakantie

dinsdag 10

studiedag
kleuters

studiemiddag
groep 3 tot en

met 8



juni

maandag 20

MR

vrijdag 24

wenmorgen

maandag 6

tweede pinksterdag

dinsdag 14

studiemiddag -
vrij vanaf 12.30

rapporten mee

maandag 27 tot
vrijdag 1

rapportgesprekken

dinsdag 28 en
woensdag 29

afscheidsavonden
groep 8

dinsdag 7

OR



juli

donderdag 7

laatste schooldag

woensdag 6

laatste ochtend
groep 8

pleinfeest


