Bijzondere data en jaaragenda 2019-2020
dag
datum
augustus 2019
ma
19 aug
September 2019
ma-do
2,3,4 en 5sept
ma
30 sept.
Oktober 2019
woe
2 okt.
vrij
11 okt.
ma-vrij
14-18okt.
November 2019
ma
11 nov.
do
14 nov.
December 2019
do
5 dec.
vrij
20 dec-3 jan 2020
Januari 2020
ma
6 jan.
do
9 jan.
ma
27 jan.
Februari 2020
ma-do
3,4,5 en 6 febr
vrij
7 febr
ma
febr.
ma-vrij
24-28 febr.
Maart 2020
April 2020
do
do-vrij
do+vrij+ mai
di-woe-do
ma-di
Mei 2020
woe
do-vrij
Juni 2020
ma- di-woe
woe-do-vrij
ma-di
ma
Juli 2020
vrij
vrij

activiteit
Eerste schooldag na de zomervakantie
Kennismakingsgesprekken met ouders in alle groepen
Start Kinderboekenweek
Studiedag Perspecto, alle kinderen zijn vrij
Boekenmarkt met wafelverkoop
Herfstvakantie
Studiedag team alle leerlingen zijn vrij
Culturele lunch
Sinterklaas op school
Eerste dag kerstvakantie
Eerste schooldag na de kerstvakantie
Start muzieklessen Toonbeeld in de midden- en bovenbouw
Schoolkeuze gesprekken groep 8
Oudercontactavonden
e
1 rapport mee
Schoolfotograaf
Voorjaarsvakantie

2 apr.
2 en 3 apr.
9-13 apr.
15-16-17apr.
20 apr.- 5 mei

Theoretisch verkeersexamen
Schooluitvoering in de Halle
Paasvakantie (de paasvakantie begint op donderdag)
Eindtoets (Route 8) groep 8 (verplicht afnemen tussen 15 april en 15 mei)
Meivakantie ( start op maandag, dus geen vrije vrijdag vooraf)

6 mei
21 en 22 mei

Eerste schooldag na meivakantie
Hemelvaartsvakantie

1-3 juni

22 en 23 juni
29 juni

Pinkstervakantie
Kamp groep 7 en 8
Schoolreis groep 1 t/m 6
Oudercontactavonden
e
2 rapport mee

3 juli
10 juli

Projectavond
Eerste dag van de zomervakantie, deze duurt t/m 21 augustus 2020

De rood gemarkeerde data zijn vrije dagen
De andere activiteiten vinden op school plaats
De data van de jaarvergadering van de MR en OR en van de schoolreizen en het schoolkamp, worden
in de loop van het schooljaar bekend gemaakt.

