
29 augustus 2022    
Start schooljaar!  

We mogen weer beginnen! Welkom op school!

23 t/m 27 augustus 2022   
Startgesprekken leerlingen  

Een kennismakingsgesprek tussen leerling en de leerkracht.

6 september 2022   
Informatiemiddag groep 1  

Informatiemiddag voor alle ouders van de groepen 1.

6 september 2022    
Informatiemiddag groep 7 en 8  

Informatiemiddag voor alle ouders van de groepen 7 en 8.

12 t/m 16 september 2022   
Startgesprekken ouders  

Een kennismakingsgesprek tussen ouders en de leerkracht(en) 

van hun kind(eren). Ouders krijgen bericht wanneer ze zich 

kunnen intekenen voor het gesprek.

28 september t/m 5 oktober 2022 
Start verkoop kinderpostzegels  

Ook dit jaar doen we weer mee met de Kinderpostzegelactie. 

Door zegels te kopen steunt u de school.

4 oktober 2022 
Studiemiddag  

Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij.

5 oktober 2022 
Dag van de leraar  

De dag van de leraar is een speciale dag om waardering te 

tonen voor alle leerkrachten. De dag wordt gevierd in zo’n 88 

landen wereldwijd.

5 oktober 2022 
Start Kinderboekenweek  

Dat lezen heel belangrijk en vooral heel leuk is, dat roepen we al 

jaren. Natuurlijk doen we ook mee met de Kinderboekenweek

11 oktober 2022 
Voorleeswedstrijd  

De finale van voorlezers uit groep 7 en 8. Ouders van de 

betreffende leerlingen worden uitgenodigd om de finale bij te 

wonen. 

12 oktober 2022 
Voortgezet onderwijs bezoekt basisonderwijs  
Docenten van het voortgezet onderwijs komen een dagje 

kijken in het basisonderwijs.

17 t/m 23 oktober 2022 
Herfstvakantie  

Een weekje genieten van een fijne vakantie.

24 oktober 2022 
Studiedag 

Alle leerlingen zijn de hele dag vrij.
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22 december 2022 
Kerstviering

Deze dag staat in teken van kerst. In de avond is er een 

kerstfeestje.

23 december 2022 
Studiemiddag 
Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij.

26 december 2022 t/m 8 januari 2023 
Kerstvakantie

Twee weken genieten van een heerlijke vakantie.  

Tot volgend jaar!

9 januari 2023 
New Year’s wishes

We verwelkom alle leerlingen en ouders op school en brengen 

een New Years Wish uit!

16 januari t/m 5 februari 2023 
Toetsweken

In deze periode plannen we de toetsen.  

Op tijd naar bed, gezond eten en bewegen helpt bij de 

concentratie op school.

25 januari 2023 
Voorleesontbijt (start Nationale Voorleesdagen)

Leerlingen ontbijten op school en worden voorgelezen door 

verschillende gasten. 

20 t/m 26 februari 2023 
Adviesgesprekken groep 8

Een gesprek tussen leerling, ouders en leerkracht van groep 8

over het uitstroomniveau naar de middelbare school.

20 februari 2023 
Studiedag

Alle leerlingen zijn de hele dag vrij.

31 oktober t/m 4 november 2022 
Gast in de klas 

Ouders kunnen een les bijwonen in de groep van hun kind(eren). 

Ze krijgen bericht wanneer ze zich kunnen intekenen voor het 

lesbezoek.

11 november 2022 
Schoolvoorstelling

Schoolvoorstelling alle leerlingen van de school.

14 t/m 20 november 2022    
Oudergesprekken en groep 8 leerlingen 
voortgangsgesprekken

Gesprek tussen ouders en de leerkracht(en) van hun kind(eren). 

Ouders krijgen bericht wanneer ze zich kunnen intekenen voor 

het gesprek. Optioneel voor groep 1 t/m 7.

16 november 2022   
Schoen zetten op school (onderbouw)

Leerlingen van de onderbouw zetten hun schoen op school.

24 november 2022 
Studiemiddag 
Alle leerlingen zijn de hele dag vrij.

25 november 2022 
Pietenochtend

De Pieten hebben wat in de schoen gedaan en natuurlijk flink 

rommel gemaakt. De kleuters mogen verkleed komen en 

hebben Pietengym.

5 december 2022 
Sinterklaasviering

Deze hele dag staat in het teken van de Sinterklaasviering op 

school. Natuurlijk komt de beste man ook nog op school langs!

6 december 2022 
08.30 - 09.30 inloopuurtje

De leerlingen mogen vanwege pakjesavond iets later beginnen.



21 februari 2023   
Studiedag

Alle leerlingen zijn de hele dag vrij.

27 februari t/m 5 maart 2023 
Voorjaarsvakantie
Een weekje genieten van een fijne vakantie.

13 maart t/m 19 maart 2023 
Oudergesprekken / Rapport 1 mee

Een gesprek tussen ouders en de leerkracht(en) van 

hun kind(eren). Ouders krijgen bericht wanneer ze zich 

kunnen intekenen voor het gesprek. Aan het einde van de 

oudergesprekkenronde wordt het rapport meegegeven. 

20 t/m 26 maart 2023 
Gast in de klas
Ouders kunnen een les bijwonen in de groep van hun 

kind(eren).

5 april 2023 
Basisonderwijs bezoekt voortgezet onderwijs

De leerkrachten van groep 7 en 8 kijken een dag mee in het 

voortgezet onderwijs. Leerlingen van groep 7 en 8 zijn de hele 

dag vrij.

6 april 2023 
Paasviering

Op deze dag vieren we een Paasfeestje!

7 april t/m 10 april 2023   
Paasweekend

Een lekker lang weekend vrij.

18 april 2023   
Eindtoets

Vandaag maken alle leerlingen van groep 8 de landelijke 

eindtoets. Succes jongens en meisjes!

21 april 2023   
Koningsspelen

De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest vanwege de 

verjaardag van onze Koning.

24 april t/m 7 mei 2023 
Meivakantie

Twee weken genieten van een heerlijke vakantie!

15 t/m 17 mei 2023 
Projectweek

In deze week werken leerlingen en leerkrachten een aantal 

dagen aan een gezamenlijk project.

18 en 19 mei 2023 
Hemelvaartsdag, dag na Hemelvaart

Alle leerlingen zijn deze twee dagen vrij.

29 mei 2023 
Tweede Pinksterdag

Alle leerlingen zijn vrij deze dag.

5 juni t/m 25 juni 2023 
Toetsweken

In deze periode plannen we de toetsen.  

Op tijd naar bed, gezond eten en bewegen helpt bij de 

concentratie op school.

28 juni 2023 
Studiedag  

Alle leerlingen zijn de hele dag vrij.

3 t/m 9 juli 2023  
Schoolreisweek  

De leerlingen van groep 1 t/m groep 7 gaan deze week op 

schoolreis. De precieze data en meer info volgen later. 

10 t/m 16 juli 2023 
Oudergesprekken  

Een gesprek tussen ouders en de leerkracht(en) van hun 

kind(eren). Ouders krijgen bericht wanneer ze zich kunnen 

intekenen voor het gesprek.

18 + 19 juli 2023 
Eindfeest groepen 8  

Een spetterende feestdag! De groepen 8 nemen afscheid van 

de basisschool.

19 juli 2023 
Wisselmiddag / Rapport 2 mee 

De leerlingen nemen alvast een kijkje in hun volgende groep en 

maken kennis met hun nieuwe juf/meester.

Leerlingen krijgen hun schoolrapport mee naar huis.

20 juli 2023 
Zomerfeest

Op deze feestdag vieren we het einde van het schooljaar, de 

verjaardagen van alle meesters en juffen en de start van de 

zomervakantie…. Tevens is dit de laatste schooldag!

21 juli 2023   
Start Zomervakantie   

Alle leerlingen starten deze dag met hun zomervakantie en zijn 

dus vrij! 

24 juli t/m 3 september 2023   
Zomervakantie  

Zes weken lang genieten van een heerlijke zomervakantie.  

Tot volgend schooljaar!
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