
 Jaarkalender schooljaar 2017 - 2018 

 

● 4 september: HWW-avond groep 6B  

● 5 september: HWW-avond groep 6A 

● 5 september: HWW-avond groep 5A en 5B 

● 11 september: HWW-avond groep 7A en 7B 

● 12 september: schoolreisje 

● 14 september: HWW-avond groep 3A en 3B 

● 14 september: HWW-avond groep 4A en 4B 

● 19 september: HWW-avond groep 1/2 

● 22 september: Pijlstart 

● 15 september: groep 1/2 lesvrij 

● 23 september: spelletjesochtend groep 1-3 van 10.00-11.00 uur 

korfbalvereniging de Vinken  

● 27 september: toernooi groep 4-8 korfbalvereniging de Vinken 

● 6 oktober: groep 1/2 lesvrij 

● 12 oktober: schoolfotograaf 

● 12 oktober: schriftjesavond voor iedereen van 18.15 - 19.30 uur 

● 12 oktober: kinderboekenweekmarkt. Gelijktijdig met schriftjesavond 

● 13 oktober: speelgoedochtend groep 1/2 

● 13 oktober: start herfstvakantie om 15.00 uur 

● 31 oktober: podiumochtend groep 1/2a, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A en 8A 

● 31 oktober: voortgangsgesprekken groep 1-7 

● 2 november: voortgangsgesprekken groep 1-7 

● 7 november: podiumochtend 1/2B, 1/2C, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B en 8b 

● 16 november: groep 1/2 lesvrij 

● 17 november: groep 1/2 lesvrij 

● 17 november: avond: versieren sinterklaas  

● 5 december:  sinterklaasviering 

● 7 december: avond: versieren Kerst 

● 15 december: groep 1/2 lesvrij 

● 20 december: ’s avonds kerstdiner  

● 22 december: speelgoedochtend groep 1/2  

● 22 december: start kerstvakantie om 12.00 uur 

● 10 januari: schoonmaakochtend groep 1/2  

● 26 januari: groep 1/2 lesvrij 

● 16 februari: groep 1/2 lesvrij 

● 21 februari: schriftjesochtend van 8.30 - 9.15 uur voor groep 1-7 

● 22 februari: 1e rapport groep 1-8 

● 22 februari: start voorjaarsvakantie om 15.00 uur 

● 13 maart: rapportgesprekken groep 1-8 

● 14 maart: boomfeestdag groep 7 

● 15 maart: rapportgesprekken groep 1-8 

● 23 maart: groep 1-2 lesvrij  

● 29 maart: paasontbijt 

● 30 maart; paasvrij 

● 2 april: paasvrij 

● 4 april: schoolvoetbal jongens 7/8  

● 11 april: schoolvoetbal meisjes 7/8 en jongens 5/6  

● 17, 18 en 19 april: CITO-eindtoets 

● 18 april: schoolvoetbal jongens 3/4 en meisjes 3/4 en meisjes 5/6 

● 20 april: groep 1-2 lesvrij 

● 25 april: reservedatum schoolvoetbal  

● 26 april: Koningsdag/sportdag groep 1-8  

● 26 april: start meivakantie om 15.00 uur. Maandag 14 mei starten we weer 

● mei: Avond4daagse 



● 31 mei: podiumochtend 1/2A, 1/2B, 3B, 4A, 5B, 6A, 7B en 8A 

● 21 mei: Pinkstervrij 

● 7 juni: schriftjesavond groep 1 tot en met 6: van 18.30 tot 19.30 uur  

● 7 juni: podiumochtend 1/2C, 3A, 4B, 5A, 6B, 7A en 8B 

● 8 juni: groep 1/2 lesvrij 

● 8 juni: groep 7 praktisch verkeersexamen 

● 13 juni: studiedag groep 1-8. School gesloten 

● 25 juni: studiedag groep 1/2. Kinderen lesvrij 

● 27 juni: juffendag groep 1/2 

● 2, 3 en 4 juli: kamp groep 8 op Texel 

● 29 juni: groep 1-2 lesvrij 

● 6 juli: afscheidsavond groep 8 

● 5 juli: 2e rapport groep 1 t/m 8 

● 10 juli: schoonmaakavond groep 1/2  

● 12 juli: speelgoeddag groep 1/2 

● 12 juli: om 15.00 uur start zomervakantie 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


