
Jaarkalender 2021-2022 
 

• Augustus 

30 augustus  start school, luizencontrole 

 

• September  

15 september tot en met 17 september, meerdaagse schoolreis groep 7 en 8  

16 september  schoolreis 3-6 + roostervrij 1-2 

23 september  verkiezing leerlingcommissie 

24 september  STER van de maand 

27 september  inloop 

 

• oktober   

06 oktober  Start Kinderboekenweek t/m 09 oktober 

07 oktober  informatieavond 

08 oktober  voorleeswedstrijd 

16 oktober  herfstvakantie t/m 24 oktober 

25 oktober  luizencontrole + inloop 

29 oktober  STER van de maand 

 

• november   

03 november  roostervrij 1-4 

11 november  10 minutengesprekken Zien!  

26 november  STER van de maand 

29 november  inloop 

30 november  schoen zetten + pietengym 

 

• december 

03 december  sinterklaasfeest, 12 uur uit! 

06 december  roostervrij 1-4 

23 december  Kerstviering  

24 december  geen school 

25 december  Kerstvakantie t/m 9 januari 

 

• januari   

10 januari  luizencontrole 

24 januari  inloop 

26 januari  voorleesontbijt 

28 januari  STER van de maand 

 

• februari  

02 februari  roostervrij 1-4 

07 februari  studiedag team: geen school 

18 februari  rapport mee 

21 februari  inloop 

24 februari  10 minutengesprekken 

25 februari  STER van de maand 

26 februari   voorjaarsvakantie t/m 06 maart 

 

 

  



• maart    

07 maart  luizencontrole 

14 maart  inloop 

16 maart  daltondag 

18 maart  roostervrij 1-4 

25 maart  STER van de maand 

 

• april   

14 april  paasfeest, 14 uur uit 

15 april  Goede Vrijdag 

18 april  Tweede Paasdag 

19 en 20 april  eindtoets groep 8 

21 april   koningsdag/juffenfeest/knakworstoverblijf 14 uur uit 

22 april  Regiekr8 koningsdag, roostervrij groep 1-4 

23 april t/m 08 mei meivakantie 

 

• mei   

09 mei   luizencontrole 

18 mei   start verkeersweek 

20 mei   STER van de maand 

26 mei   Hemelvaartsdag 

27 mei   Vrije dag na Hemelvaart 

30 mei   inloop 

    

• juni 

06 juni   2
e

 pinksterdag 

08 juni   sportdag 

10 juni   groep 2 bezoekt groep 3 

15 juni   uitwijk sportdag 

20 juni   inloop 

22 juni   roostervrije dag 1 t/m 4 

23 juni   pannenkoekenoverblijf 

24 juni   STER van de maand 

27 juni   studiedag, geen school 

 

• juli 

06 juli    afscheidsavond groep 8 

07 juli    afscheidslunch groep 8, 14:00 uur uit 

08 juli   laatste dag, rapport mee. 12 uur uit! 

09 juli   zomervakantie t/m 21-08 

 


