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Kalender
In de eerste schoolweek ontvangt u van ons informatie over het nieuwe schooljaar. U bent hierbij
gewend een kalender van school te krijgen. Het komende schooljaar ontvangt u er echter geen. In
overleg met de schoolraad en medezeggenschapsraad is besloten om vanaf het komende schooljaar
niet langer een papieren kalender mee te geven. U ontvangt voortaan alle informatie digitaal via het
ouderportaal. Dit instrument biedt ons de mogelijkheid om elkaar eenvoudig, overal en up-to-date
op de hoogte te kunnen houden binnen een afgeschermde, beveiligde omgeving. De nieuwsbrieven
zullen maandelijks verschijnen, waaraan een actueel maandoverzicht wordt toegevoegd.
Vakantierooster 2018-2019
Alle vrije dagen voor het nieuwe schooljaar zijn bekend.
Hieronder vindt u zowel de vakanties als studiedagen.
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

15 t/m 19 oktober 2018
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
4 t/m 8 maart 2019
22 april t/m 3 mei 2019
30 en 31 mei 2019
10 juni 2019
8 juli t/m 16 augustus 2019

Studiedagen groep 1 t/m 8
Maandag
17 september
Donderdag
6 december
Studiedagen groep 1 t/m 4
Maandag
8 oktober
Woensdag
7 november
Dinsdag
5 februari
Woensdag
20 februari
Donderdag
28 maart
Maandag
15 april
Vrijdag
24 mei
Dinsdag
18 juni
Studiemiddagen groep 5 t/m 8
Woensdag
7 november
Dinsdag
5 februari
Donderdag
28 maart
Dinsdag
18 juni
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Toelichting op de studiedagen:
U ziet dat we volgend schooljaar voldoende ruimte hebben om 2 studiedagen voor het hele team in
te plannen. Met de overgang naar het vijf-gelijke-dagen model moeten we rekening houden met het
feit dat de kinderen gedurende hun ‘schoolloopbaan’ minimaal 7520 lesuren hebben gehad. De
groepen 5 t/m 8 hebben voorheen in groep 1 en 2 vrijdags vrij gehad. Deze groepen zullen een aantal
jaren nog 1000 lesuren per jaar aangeboden krijgen om te komen tot het minimaal verplichte aantal
van 7520 lesuren. De groepen 1 t/m 4 krijgen volgend schooljaar geen 1000 lesuren per jaar, maar
960 lesuren en komen zo toch ruim aan het verplichte aantal lesuren gedurende hun ‘schoolloopbaan’. Deze groepen hebben meer studiedagen waarop de kinderen vrij zijn. Voor de groepen
5 t/m 8 hebben we nog ruimte om 4 studiemiddagen in te plannen. Deze middagen vallen samen op
studiedagen van de groepen 1 t/m 4.
Verkorte lesdagen
Naast de vakanties en
12.00 uur vrij zijn:
Vrijdag 21 december
Vrijdag 1 maart
Vrijdag 12 april
Vrijdag 5 juli

studiedagen zijn er een aantal bijzondere dagen, waarop de kinderen al om
(groep 1 t/m 8)
(groep 1 t/m 4)
(groep 1 t/m 4)
(groep 1 t/m 8)

Schoolactiviteiten
Bijzondere activiteiten, welke in de eerste periode na de vakantie plaatsvinden, willen we nu al aan u
kenbaar maken, te weten:
Week 36
startgesprekken groep 1 t/m 8
23 september Loop voor Unicef
26 september Actie Kinderpostzegels
Vormsel
28 augustus
6 september
16 september
27 september
11 oktober
1 november
4 november

info avond ouders Vormelingen (19.30u)
eerste bijeenkomst Vormelingen (14.10-15.30u)
presentatieviering Vormelingen (11.00u)
tweede bijeenkomst Vormelingen (14.10-15.30u)
derde bijeenkomst Vormelingen (14.10-15.30u)
oefenen Vormselviering (14.10-15.30u)
Vormselviering (11.00u)

Geniet van een heerlijke vakantie!!!
Tot in het nieuwe schooljaar

