
Jaaroverzicht 2018-2019 
 
 ma 01-04-19 klusavond 

di 02-04-19 STUDIEDAG, alle kinderen vrij 

do 04-04-19 verkeersexamen gr 7 (theorie) 

vr 12-04-19 koningsspelen, grote 
verjaardagsdag 

za 13-04-19 tuinonderhoud 

di-do 16-04-19 t/m 
18-04-19 

eindtoets gr 8 

do 18-04-19 19.00 u paasfeest gr 5 t/m 8  met 
ouders 

 

19-04-19 t/m 05-05-19 paas- en meivakantie 

 

ma 06-05-19 luizencontrole 

di 07-05-19 luizencontrole 
schoonmaakavond 

wo of 
do 

15-05-19 of 
16-05-19 

verkeersexamen gr 7 (praktijk) 

di-vr 21-05-19 t/m 
24-05-19 

avondvierdaagse 

vr 24-05-19 speelgoeddag gr 1-2 

 

27-05 t/m 02-06-19 
hemelvaartsvakantie 

27, 28 studiedagen schoolteam 

 

ma 03-06-19 luizencontrole 

di 04-06-19 luizencontrole 

do 06-06-19 schoolreis gr 1 t/m 7 

 

 ma 10-06-19 2e pinksterdag 

 

wo-vr 12-06-19 t/m 
14-06-19 

schoolkamp gr 8 

ma 24-06-19 schoolwerkdag, alle kinderen vrij 

wo 03-07-19 bogermanschaaktoernooi 

di 09-07-19 kennismakingsmiddag nieuwe 
schooljaar 

vr 12-07-19 rapport gr 1 t/m 8 

ma 15-07-19 schoonmaakavond; 
speelgoedweek gr 1-2 

di 16-07-19 afscheidsavond gr 8 

wo 17-07-19 schoonmaakavond 

vr 19-07-19 jaarsluiting; schoolkrant 2; school 
sluit om 12.30 uur 

 

19-07-19 (nm) t/m 01-09-19 zomervakantie 
 

   

ma 22-07-19 klusavond 

 

voor wijzigingen:  zie schoolkrant / nieuwsbrief 

 

 

 D.V.  

ma 27-08-18 1e schooldag 

di 28-08-18 luizencontrole 

wo 29-08-18 luizencontrole 

di 18-09-18 startgesprekken 

do 27-09-18 startgesprekken 

vr 05-10-18 dag van de leraar 

ma 15-10-18 week van de kindgesprekken 

wo 17-10-18 schoonmaakavond 

vr 19-10-18 speelgoeddag gr 1-2 

za 20-10-18 tuinonderhoud 

 

20-10-18 t/m 28-10-18 herfstvakantie 

 

ma 29-10-18 luizencontrole 
klusavond 

di 30-10-18 luizencontrole 
start schaaklessen 

di 06-11-18 bezinningsavond 

wo 07-11-18 dankdag (geen school) 

wo 14-11-18 schoolschaaktoernooi 

wo 21-11-18 STUDIEDAG, alle kinderen vrij 
schoolschaaktoernooi 

di 27-11-18 kijk/spreekavond 

di 04-12-18 nm: pakjesfeest gr 1-2 

wo 05-12-18 pakjesfeest 

ma 17-12-18 schoonmaakavond 

do 20-12-18 kerstontbijt; 19.00 u kerstfeest gr 
1 t/m 4 met ouders  

vr 21-12-18 speelgoeddag gr 1-2; schoolkrant 
1; school om 12.30 u uit 

 

 21-12-18 nm t/m 06-01-19 kerstvakantie 

 

ma 07-01-19 luizencontrole 

di 08-01-19 luizencontrole  

wo 09-01-19 klusavond 

do 31-01-19 STUDIEDAG, alle kinderen vrij 

vr 08-02-19 rapport gr 2 t/m 8 

do  14-02-19 kijk/spreekavond; aanmelding 
nwe ll’n; spreekavond schoolkeuze 
gr 8 

di 19-02-19 kijk/spreekavond; spreekavond 
schoolkeuze gr 8 

do 21-02-19 schoonmaakavond 

vr 22-02-19 speelgoeddag gr 1-2 

 

23-02-19 t/m 03-03-19 voorjaarsvakantie 

 

ma 04-03-19 luizencontrole 

di 05-03-19 luizencontrole  

wo 06-03-19 schoolvoetbaltoernooi  gr 78 

vr 08-03-19 ouderschaaktoernooi 

wo 13-03-19 biddag (geen school) 

wo 20-03-19 schoolvoetbaltoernooi  gr 56 

do 21-03-19 kangoeroewedstrijd rekenen 


