Jaarkalender 2019-2020
Vakanties en vrije dagen

Momenten voor ouders

Herfstvakantie:
Kerstvakantie:

Inloop XL 1e schooldag (alle groepen)
Maandag 19 augustus 08.15 – 08.45 uur

Voorjaarsvakantie:
2de Paasdag:
Meivakantie:
Hemelvaart:
2de Pinksterdag:
Zomervakantie:

14 okt. t/m 18 okt. 2019
23 dec. 2019 t/m 3 jan. 2020
vrijdag 20 dec. 11.45 uur vrij
24 febr. t/m 28 febr.2020
13 april 2020
27 april t/m 8 mei 2020
21 en 22 mei 2020
1 juni 2020
13 juli t/m 21 augustus 2020
vrijdag 10 juli 11.45 uur vrij

Studiedagen team (alle kinderen vrij)
Vrijdagmiddag 30 augustus (les tot 11.45 uur)
Dinsdag 17 september 2019
Donderdag 10 oktober 2019
Maandag 25 november 2019
Vrijdag 31 januari 2020
Maandag 3 februari 2020
Woensdag 8 april 2020
Dinsdag 2 juni 2020 (dag na Pinksteren)

Kleutervrije dagen (groep 1-2)
13 september 2019, 11 oktober 2019,
6 december 2019, 20 december 2019,
13 maart 2020, 3 april 2020, 29 mei 2020,
19 juni 2020, 30 juni 2020 (alleen groep 1)

Schoolreisjes
Groepen 1-2: Donderdag 28 mei 2020
Groepen 3 t/m 5: Dinsdag 23 juni 2020
Groepen 6 en 7: Dinsdag 30 juni 2020

Vieringen en activiteiten
Meehelpdagen Groene Schoolplein:
Zaterdag 7 en zondag 8 september 2019
Zaterdag 5 oktober 2019
Kinderboekenweek: 2 t/m 13 oktober 2019
Projectweek leerlingen: 21 – 25 oktober 2019
Sinterklaasviering: donderdag 5 december 2019
Kerstviering: donderdag 19 december 2019
Letter-leesfeest groep 3: woensdag 29 januari 2020
Carnavalsviering: vrijdag 21 februari 2020
Paasontbijt: vrijdag 10 april 2020
Koningsspelen: vrijdag 17 april 2020
Avond4Daagse: 2 – 5 juni 2020
Kamp groep 8: 10 t/m 12 juni 2020
Oudste kleuterdag: dinsdag 30 juni 2020
Uitvegen groep 8: dinsdag 7 juli 2020
Musical / Eindfilm groep 8: dinsdag 7 juli 2020
Meedraai-ochtend: woensdag 8 juli 2020
Uitglijden groep 2: Vrijdag 10 juli 2020

Informatieavond groep 1-2
Dinsdag 3 september 19.00 – 20.00 uur
Informatieavond groep 3
Dinsdag 3 september 20.00 – 21.00 uur
Informatieavond groep 8
Donderdag 5 september 20.00 – 21.00 uur
Koffieochtenden (08.15 – 08.45 uur)
Groep 4: vrijdag 30 september
Groep 5: woensdag 4 september
Groep 5-6: vrijdag 6 september
Groep 6: woensdag 11 september
Groep 7: vrijdag 13 september
Ouderavonden Visieontwikkeling
Dinsdag 5 en woensdag 6 november 2019
Inloop groep 1 t/m 4
23 september 2019, 1 november 2019, 9 december 2019,
17 januari 2020, 10 februari 2020, 27 maart 2020, 15 juni
2020
Inloop groep 5 t/m 8
27 september 2019, 28 oktober 2019, 13 december 2019,
13 januari 2020, 14 februari 2020, 23 maart 2020, 19 juni
2020
Eerste oudergesprekken groep 1-2
18 - 22 november 2019
Tweede oudergesprekken groep 1-2
18 - 20 mei 2020
Kennismakingsgesprekken groep 3-8 (ouder-kind)
9 - 27 september 2019
Oudergesprekken groep 3-7
10 – 14 februari 2020
Voorlopige adviesgesprekken groep 8
18 - 22 november 2019
Definitieve adviesgesprekken groep 8
10 – 14 februari 2020

Rapport mee
Groep 1-2:
Eerste rapport: 8 november 2019
Tweede rapport: 15 mei 2020
Groep 3-7:
Eerste rapport: 7 februari 2020
Tweede rapport: 3 juli 2020
Groep 8:
10 – 14 februari 2020 (bij definitief adviesgesprek)

Toelichting bij jaarkalender 2019-2020
Start schooljaar en inloop XL
Op maandag 19 augustus beginnen we weer vol energie aan een nieuw schooljaar. Wij verwelkomen de leerlingen en ouders
tussen 08.10 en 08.15 uur persoonlijk op het schoolplein en vervolgens heeft u alle tijd om uw kind(eren) naar de nieuwe groep
en de nieuwe plek te brengen. Om 08.45 uur starten wij met ons lesprogramma.

Informatieavonden en koffieochtenden
Voor de groepen 1-2, 3 en 8 worden informatieavonden gehouden. Dit heeft te maken met de hoeveelheid nieuwe informatie
voor het betreffende leerjaar.
In de groepen 4 tot en met 7 is er minder nieuwe informatie die mondeling overgebracht dient te worden. De nadruk ligt hier
meer op kennismaken met de leerkrachten, klassenouders en bijpraten met elkaar als ouders. Om die reden hebben wij voor
deze groepen gekozen voor koffieochtenden. We hebben deze gepland in de eerste periode, op woensdagen en vrijdagen (data
staan op voorzijde van dit overzicht).
Het komende jaar gaan wij, als onderdeel van de visieontwikkeling, ook bespreken welke vorm van informatie-uitwisseling het
meest gewenst en passend is. Dit kan uiteraard leiden tot een aanpassing van de huidige opzet.
Tot slot: voor alle groepen geldt dat u de specifieke groepsinformatie schriftelijk ontvangt, via Social Schools.

Studiedagen
De studiedagen van dit schooljaar staan grotendeels in het teken van de visieontwikkeling. Wij houden u op de hoogte van
ontwikkelingen en uitkomsten naar aanleiding van deze dagen.

Ouderavonden visieontwikkeling
Komend schooljaar gaan we als team aan de slag met de ontwikkeling van onze nieuwe visie. Dit wordt het fundament van ons
handelen in de toekomst en dient als vertrekpunt voor het schoolplan 2021-2024. Wij vinden het heel belangrijk om deze
ontwikkeling te doen in de driehoek leerling-ouder-school. Naast een projectweek voor de leerlingen, waarin we gaan kijken hoe
het onderwijs in de toekomst eruit zou moeten zien, vragen we u als ouder om bouwstenen aan te reiken. Dit doen we tijdens
twee ouderavonden. U ontvangt t.z.t. uiteraard nog een aparte uitnodiging hiervoor. We hopen u te verwelkomen op een van
beide avonden.

Realisatie groen schoolplein
Komend schooljaar wordt het plan voor het groene schoolplein, waar we subsidie voor hebben ontvangen, ten uitvoer gebracht.
Hiervoor hebben we veel vrijwilligers nodig en daarom doen we een beroep op alle collega’s, leerlingen en op u, als
ouder/verzorger. We hebben twee zaterdagen en een zondag geprikt waarop we samen aan de slag gaan. Komt u ook helpen?
Reserveer de data in uw agenda!

