
 

 

Vakantieregeling en planning 2022-2023 

Paardenmarkt  do. 13-10 
Herfstvakantie  ma. 24-10  t/m vr. 28-10   
Kerstvakantie  ma. 26-12 t/m vr. 06-01  
Voorjaarsvakantie vr. 24-02 t/m vr. 03-03 
2e Paasdag  ma. 10-04 
Meivakantie  ma 24-04 t/m vr. 05-05 
Hemelvaart  do. 18-05 t/m vr. 19-05 
Pinksterweekend  vr. 26-05 t/m ma. 29-05 
Zomervakantie  ma. 10-07 t/m vr. 18-08 

   
    
 
Hieronder volgen nog een aantal studiemomenten voor het personeel of andere bijzondere dagen waarop 
uw kind vrij is.  

13 sept.    di.    studiedag 
21 okt.     vr.    studiedag 
23 dec.    vr.mi    vanaf 11.45 uur 
09 jan.     ma.    studiedag 
18 jan.     wo.    studiedag  
06 mrt.    ma.    studiedag 
08 mei     ma.    studiedag 
11 mei     do.    studiedag  
07 juli     vr.mi    vanaf 11.45 uur 

 
Overige belangrijke datums: 

22 aug. ma. Start schooljaar inloop kinderen en ouders van 8.15 – 8.30 uur  
22 aug t/m 9 sept ma. t/m vrij. Ontmoetingsavond per groep. U ontvangt hiervoor een uitnodiging 
6 en 7 sept. di.en wo. Schoolfotograaf  
21 sept. wo. Schoolreisje groep 3 t/m 7  
05 t/m 16 okt. wo.t/m vr. Kinderboekenweek  
31 okt. t/m 18 nov. ma.t/m vr. Ouder-kind gesprekken groep 3 t/m 8   
02 nov. wo. Dankdag  
05 dec. ma. Sinterklaasfeest  
19 t/m 22 dec. ma t/m do Kerstviering kleutergroepen  
23 dec. vr. Kerstviering gr. 3 t/m 8  
23 dec. vr. Start Kerstvakantie 11.45 uur  
17 en 18 jan. di, wo Advies gesprekken gr.8 VO  
01 feb. do. 1e rapport   
07 feb. di. Praatavond  
09 feb. do. Praatavond  
08 mrt. wo. Biddag   
28 mrt di. Theoretisch verkeersexamen groep 7  
? do. Praktisch verkeersexamen groep 7  
07 apr. vr. Viering Goede Vrijdag incl. Kandelaarontbijt  
21 apr. vr. Koningsspelen  



    
08  t/m 12 mei ma. t/m vr..   Contactweek  
24 mei wo. Verjaardagsfeest leerkrachten  
21 juni t/m 23 juni wo. t/m vr.   3 daags schoolkamp groep 8  
28 juni wo. Themadag kleuters  
26 juni  t/m 30 jun. ma. t/m vr. Contactweek  
05 juli wo. Afscheidsavond groep 8  
05 juli wo. 2e rapport mee  
07 juli vr. 11.45 uur start zomervakantie  
    
    

 


