
Data vrije dagen, vakanties en activiteiten 2019-2020 

maand datum bijzonderheden 

september   

infoavond do 12 september 
inclusief stamgroep info 
20.00 - 21.30 uur 

studiedag vr 13 september geen school 

infoavond Woldhuis di 17 september 
ouders groep 7/8 
20.00 - 21.00 uur 

Woldhuisweek ma 23 t/m 27 september groep 7/8 

schoolreis vr 27 september groep 1 t/m 6 

kindgesprekken ma 30 september t/m 11 oktober 
groep 1 t/m 8*  
* pré advies VO 

   

oktober   

studiedag ma 14 oktober geen school 

herfstvakantie ma 21 t/m vr 25 oktober  

   

november   

ateliermiddagen vr 1, 8, 15* november *presentatie 

studiedagen do 21 en vr 22 november geen school 

   

december   

schooladvies groep 8  data volgen 

sinterklaas do 5 december school om 12.00 uur uit 

kerstviering wo 18 december in school 

vrije middag vr 20 december school om 12.00 uur uit 

kerstvakantie ma 23 december t/m 3 januari 2020  

   

 2020  

januari   

toetsweek ma 20 januari t/m vr 31 januari groep 1 t/m 8 

vrije dag ma 27 januari geen school 

   

februari   

Spelkringavond wo 19 februari  18.30 uur - 20.30 uur 

vrije dag vr 21 februari geen school 

voorjaarsvakantie ma 24 t/m vr 28 februari  

   

maart   

kindgesprekken ma 9 t/m vr 20 maart groep 1 t/m 7 

ateliermiddagen vr 13, 20, 27* maart  *presentatie 

  



april   

paaslunch do 9 april school om 12.00 uur uit 

paasweekeinde vr 10 t/m ma 13 april  

eindtoets groep 8 wo 15 en do 16 april IEP-toets 

koningsspelen vr 17 april onder voorbehoud 

meivakantie ma 27 april t/m vr 8 mei      

    

mei   

pleinfeest / spelkring wo 13 mei 15.30 - 18.30 uur 

hemelvaartweekeinde do 21 en vr 22 mei  

   

juni   

tweede pinksterdag ma 1 juni geen school 

vrije dag di 2 juni geen school 

ateliermiddagen vr 5, 12, 19* juni  *presentatie 

avondvierdaagse ma 8 t/m do 11 juni 18.00 - 20.00 uur 

toetsweken ma 15 juni t/m vr 26 juni groep 1 t/m 8 

   

juli   

wenochtend / 
groepsindeling meegeven 

di 7 juli 9.00 - 10.30 uur 

kindportret mee wo 15 juli groep 1 t/m 8 

afscheidsavond groep 8 wo 15 juli vanaf 17.30 uur 

start zomervakantie vr 17 juli school 12:00 uur uit 

zomervakantie ma 20 juli t/m vr 28 augustus  

Mochten er wijzigingen komen, dan wordt u via Social Schools op de hoogte gebracht. 
De gegevens voor de sportactiviteiten die georganiseerd worden door de werkgroep Schoolsport 
Rijswijk worden nog gecommuniceerd. 
 


