
Data schooljaar 2022-2023 - vakanties, vrije dagen, marge(mid)dagen en belangrijke activiteiten 

 maand    datum    bijzonderheden   

 september 2022   

 opening schooljaar  do 1 september 19:30 – 21:00  stamgroepavond (voor ouders) 

 rondleiding + aanmelden 2e tijdvak 
 kleuters schooljaar 2023-2024 

 wo 7 september 
 kinderen geboren tussen 1-11-’19 
 en 31-1-’20 

 schoolreis  do 15 september  hele school 

 margedag   ma 19 september  school gesloten  

 kind- en oudergesprek  ma  26 sept t/m vr 7 okt  groep 1 t/m 8*pré advies VO 

 informatie-avond ‘Motorische  
ontwikkeling’ kinderen 0-6 jaar 

 ma 26 sept 19:30-21:00 
I.s.m. Onderwijs Advies, voor ouders m.n. ouders 
groep 1-4   

 oktober   

 ateliermiddagen  vr 7 okt & vr 14 & okt vr 21 okt  Kinderboekenweek 5 t/m 16 okt 

 herfstvakantie  ma 24 t/m vr 28 oktober  

 margedagen   ma 31 oktober en di 1 november  school gesloten  

 november     

 informatie-avond VO (schoolkeuze)  wo 16 nov 20:00-21:00  online bijeenkomst (Teams) voor ouders groep 8  

 kindgesprek  ma 21 nov t/m vr 2 dec  stamgroepleider in gesprek met kind 

 december   

 sinterklaasviering en margemiddag  ma 5 december  school om 12:00 uit 

 kerstviering en margemiddag  vr 23 december  school om 12:00 uur uit 

 kerstvakantie  ma 26 dec t/m vr 6 jan 2023   

 januari 2023   

 rondleiding + aanmelden 3e tijdvak 
 kleuters schooljaar 2023-2024 

 wo 18 januari 
 kinderen geboren tussen 1-2-’20 
 en 30-4-’20 

 toetsweken  ma 23 januari t/m vr 3 februari  groep 1 t/m 8 

 februari    

 kind- en oudergesprek   ma 6 feb t/m do 9 feb  eindgesprek groep 8 leerlingen  

 margedag  vr 10 februari  school gesloten  

 kind- en oudergesprekken  ma 13 februari t/m do 23 februari  groep 1 t/m 7 

 margemiddag  vr 24 februari  school om 12:00 uit 

 voorjaarsvakantie  ma 27 februari t/m vr 3 maart   

 maart   

 schoolbreedthema  ma 6 maart t/m vr 24 maart  

 schoolfotograaf  vr 10 maart   

 juffen- en meestersdag  wo 22 maart  8:30-12:15 uur 

 margedag  ma 27 maart  school gesloten  

 april   

 rondleiding + aanmelden 4e tijdvak 
 kleuters schooljaar 2023-2024 

 wo 5 april 
 kinderen geboren tussen 1-5-’20 
 en 31-7-’20 

 paasontbijt en margemiddag  do 6 april  school om 12:00 uur uit  

 paasweekeinde  vr 7 april t/m ma 10 april   

 eindtoets groep 8  di 18 april en wo 19 april  IEP-toets  

 meivakantie  ma 24 april t/m vr 5 mei   

 

 



 Mei   

 kindgesprek  ma 8 mei t/m vr 26 mei  stamgroepleider in gesprek met kind  

 hemelvaartweekeinde  do 18 mei en vr 19 mei   

 margemiddag  vr 26 mei  school om 12:00 uit 

 tweede pinksterdag  ma 29 mei   

 toetsweken  di 30 mei t/m wo 14 juni  

 juni   

 rondleiding + aanmelden 1e tijdvak  
 kleuters schooljaar 2024-2025 

 wo 7 juni 
 kinderen geboren tussen 1-8-’20 
 en 31-10-’20 

 pleinfeest  wo 14 juni 15:00-19:00 uur  

 margedag  vr 16 juni  school gesloten  

 wenochtend   di 27 juni 9:00 – 10:00 uur  groepsindeling mee 

 juli   

 kindportret mee  wo 5 juli  groep 1 t/m 8 

 afscheidsavond groep 8  wo 5 juli vanaf 17:30 uur  

 laatste schoolochtend en margemiddag  vr 7 juli  school 12:00 uur uit 

 zomervakantie   ma 10 juli t/m vr 18 augustus   

 

1) Alle leerlingen gaan minimaal 940 uur per jaar naar school. Na aftrek van vakanties en vrije dagen en 

uitgaand van onze schooltijden, zou dit neerkomen op 1002,5 uur onderwijs. Daarom plannen wij elk jaar een 

aantal margedagen in. Op margedagen zijn de leerlingen vrij en volgen geen onderwijs. Op deze dagen volgt 

het team aan scholing, denk aan trainingen, cursussen of workshops. In schooljaar 2022- 2023 besteden de 

leerlingen 959,5 uur aan onderwijs. 
2) Let u ook op de agenda van Social Schools, want daar komen alle activiteiten te staan. Ook worden 

wijzigingen doorgegeven via Social Schools. 
 

 

 

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         
 


