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1 gebedsgroep (8.30 uur) 

6 studiemiddag  

 ‘s middags alle kinderen vrij 

12 inloopochtend met koffiemoment  

15 boekenmarkt in de klassen 

 afsluiting project (16.30 uur) 

16 tostidag 

19 start herfstvakantie 

26 start ‘week van de kindgesprekken’  

 leerlingenraad 1 

28 hoofdluiscontrole 

  nieuwskrant 2 

2 surprises bewonderen in de hal  

4 Sinterklaas 

 ‘s middags alle kinderen vrij  

14 Leerlingenraad 2 

15 inloopochtend met koffiemoment  

16 nieuwskrant 4 

 tostidag 

17 Wij vieren Kerst! 

18 studiedag 

 alle kinderen vrij 

21 start kerstvakantie 

2 gebedsgroep (8.30 uur) 

3 MR-vergadering (19.30 uur) 

4 dankdagviering (11.00 uur) 

 ‘s middag wel school  

16 lootjes trekken groep 5 t/m 8 

23 facultatieve oudergesprekken 

 adviesgesprekken - groep 8 

24 studiemiddag 

 ‘s middags alle kinderen vrij 

 schoonmaakavond (19.30 uur) 

25 nieuwskrant 3 

26 facultatieve oudergesprekken 

 adviesgesprekken - groep 8 

30 maandsluiting (door groep 7/8) 

 

 

’Samen sterk voor…!’ 

  

4 nieuwjaarsreceptie (13.45 uur) 

6 hoofdluiscontrole 

11 meekijkmomenten 

13 meekijkmomenten 

15 meekijkmomenten 

25 start toetsweken 

27 nieuwskrant 5 

29 maandsluiting (door groep 5/6) 

  

31 eerste schooldag  

 8.30 uur: koffie en thee  

 13.00 uur: opening met de kinderen  

2 hoofdluiscontrole 

14 startgesprekken groep 1 t/m 8 

 MR-vergadering (19.30 uur) 

 OR-vergadering (20.15 uur) 

17 ontruimingsoefening 

 startgesprekken groep 1 t/m 8 

23 nieuwskrant 1 (goede doel bekend) 

29 maandsluiting (door groep 4) 

30 start Kinderboekenweek en project 

 

oktober 

augustus & september 

december 

november 

januari 2021 
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1 gebedsgroep (8.30 uur) 

9 studiemiddag 

 ‘s middags alle kinderen vrij 

15 portfolio 1 

 leerlingenraad 3 

16 oudergesprekken groep 1 t/m 8 

17 inloopochtend met koffiemoment 

 nieuwskrant 6 

18 oudergesprekken groep 1 t/m 8 

19 tostidag 

22 start voorjaarsvakantie 

 

1 start ‘week van de kindgesprekken’ 

 gebedsgroep (8.30 uur) 

 ontruimingsoefening 

2 start muziekles groep 1 t/m 8 

3 hoofdluiscontrole 

 start schooltuin 

8 start seksuele vorming  

10 Biddagviering (11.00 uur) 

 ‘s middags wel school 

17 Studiedag, alle kinderen vrij 

19 ouderberoepenmiddag (12.30 uur) 

24 nieuwskrant 7 

31 maandsluiting (door groep 3) 

 

 

1 gebedsgroep (8.30 uur) 

 Wij vieren Pasen 

2 Goede vrijdag, alle kinderen vrij 

5 2de Paasdag, alle kinderen vrij 

13 afsluitend miniconcert muziek 

19 leerlingenraad 4 

 facultatieve oudergesprekken 

20-21 eindtoets - groep 8 

21 nieuwskrant 8 

22 inloopochtend met koffiemoment  

 tostidag 

 facultatieve oudergesprekken 

23 Koningsspelen  

 (groep 6,7 en 8 begint 11.00 uur) 

26 start meivakantie 

  

12 hoofdluiscontrole  

13 Hemelvaart, alle kinderen vrij 

14 Extra vrije dag 

19 schoolfotograaf 

20 schoolfotograaf  

21 studiemiddag 

 ‘s middags alle kinderen vrij 

24 2de Pinksterdag, alle kinderen vrij 

25 ouderavond (20.00 uur) 

26 nieuwskrant 9  

28 schoolreis (groep 1 t/m 8)  

31 start ‘week van de kindgesprekken’ 

  

1 gebedsgroep (8.30 uur) 

14 start toetsweken 

24 maandsluiting door groep 1/2 

25 studiemiddag  

 ‘s middags alle kinderen vrij 

28 leerlingenraad 5 

30 nieuwskrant 10 

1 schoonmaakavond (19.30 uur) 

2 portfolio 2 

5 oudergesprekken groep 1 t/m 7 

6 eindgesprekken groep 8 

8 oudergesprekken groep 1 t/m 7 

12 musical voor groep 1 t/m 7 

13 afscheidsavond groep 8 (19.00 uur) 

14 doorschuifmoment  

15 spelletjesdag en uitzwaaien groep 8 

16 START ZOMERVAKANTIE (12.00 uur) 

februari 

maart 

april 

mei 

juni 

juli 

Gymrooster 

dinsdag:       groep 4, 5/6  en 7/8 

donderdag:    alle groepen 


