
 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

Hieronder vindt u alle bijzondere dagen en vrije dagen voor komend 

schooljaar.  

Jaarplanning 2017-2018 

September 
4 september: eerste schooldag 

5 september: start 1ste thema; Griezelen 

14 september: informatiemiddag 14.30-16.00 uur 

20 september: Kamp groep 6-7-8 

21 september: Kamp groep 6-7-8 

22 september: Kamp groep 6-7-8 

25-28 september: omgekeerde oudergesprekken 

29 september: studiedag, leerlingen vrij 

 

Oktober 
2 oktober: studiedag, leerlingen vrij 

5 oktober: Dag van de leraar 

17 oktober: afsluiting thema 1 

20 oktober: CAO, leerlingen vrij 

23-27 oktober: herfstvakantie 

30 oktober: opening thema 2 

 

November 
6-10 november: meedraaiweek rekenen 

17 november: versieravond Sinterklaas 19 uur 

 

December 
5 december: Sinterklaasfeest 

6 december: CAO, leerlingen vrij 

6 december: Kerstversieren 19 uur 

14 december: afsluiting thema 2 

20 december: kerstdiner 

21 december: CAO vanaf 12 uur leerlingen vrij 

22 december: CAO, leerlingen vrij 

25 dec- 5 januari: kerstvakantie 

 

Januari 
8 januari: studiedag, leerlingen vrij 

9 januari: opening thema 3 

15 en 19 januari: meedraaiweek gymnastiek 

15 januari: start toets periode 

 

Februari 
12 februari: rapporten ophalen 

13-14 februari: rapportgesprekken 



 

 

16 februari: CAO vanaf 12 uur leerlingen vrij 

21 februari: afsluiting thema 3 

26 febr-2 maart: voorjaarsvakantie 

 

Maart 
5 maart: opening thema 4 

12-16 maart: meedraaiweek taal 

28 maart: paasontbijt 

29 maart: studiedag, leerlingen vrij 

30 maart: goede vrijdag, leerlingen vrij 

 

April 
2 april: 2de Paasdag, leerlingen vrij 

24 april: afsluiting thema 4 

23-25 april: meedraaiweek TLIM (The Leader in Me) 

26 april: Koningsspelen 

27 april: Koningsdag, leerlingen vrij 

 

Mei 
30 april-11 mei: meivakantie 

14 mei: opening thema 5 

21 mei: 2de Pinksterdag, leerlingen vrij 

22 mei: start Entreetoets groep 7 

23 mei: schoolreisje groep 1-5 

 

Juni 
4 juni: start toets periode 

14 juni: afsluiting thema 5 

18-22 juni: junivakantie 

25 juni: opening thema 6 

 

Juli 
2 juli: rapport ophalen 

4-5 juli: rapport gesprekken 

12 juli: afsluiting thema 6 

16 juli: meedraaimiddag 

18 juli: musical groep 8 

20 juli: CAO leerlingen vrij 

 

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

Mayke van den Berg 


