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Wanneer in de planning wijzigingen komen, wordt u hiervan z.s.m. op de hoogte gesteld.___________
augustus
maandag 31 eerste schooldag cursusjaar 2020-2021; hoofdluiscontrole; geen gym
maandag 31 jaaropening met alle leerlingen
september dinsdag
8 19.00 algemene informatieavond
dinsdag
8 aanmelden oudervertelgesprekken (Parro)
donderdag 10 ontruimingsoefening
maandag 14 inhaal Entreetoets gr. 8
maandag 14 oudervertelgesprekken op de middag
dinsdag
15 inhaal Entreetoets gr. 8
dinsdag
15 oudervertelgesprekken op de middag
woensdag 16 Boijmans in de klas
woensdag 16 MR vergadert
donderdag 17 oudervertelgesprekken op de middag en avond
maandag 21 inhaal Entreetoets gr. 8
maandag 21 OC vergadert
dinsdag
22 Leerlingenraad
woensdag 23 Kraanwaterdag
dinsdag
29 mediatorentraining DVS
woensdag 30 Kinderboekenweek
De Vreedzame School blok 1: We horen bij elkaar.
__________________________________________________________________________________
oktober
maandag
5 Dag van de leraar
dinsdag
6 Schoolfotograaf
dinsdag
6 mediatorentraining DVS
donderdag 8 voorstellen LR en mediatoren
vrijdag
9 klassenpresentatie gr. 1/2
vrijdag
16 studiemiddag leerkrachten (alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij)
maandag 26 hoofdluiscontrole
________________________________________________________________________________
november maandag
2 SOT
dinsdag
3 Nationaal Schoolontbijt gr. 1, 2 en 3
woensdag 4 Dankdag
donderdag 19 voortgangsgesprekken middag en avond
vrijdag
20 peuterinloop
dinsdag
24 voortgangsgesprekken middag
De Vreedzame School blok 2: We lossen conflicten zelf op.
__________________________________________________________________________________
december
vrijdag
4 Sinterklaasviering
vrijdag
18 Kerstviering alle groepen (zonder ouders)
vrijdag
18 middag start kerstvakantie (alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij)
___________________________________________________________________________________
januari
maandag
4 Nieuwjaarstoast met alle kinderen om 13.45 uur
**
maandag 11 SOT (14.00-16.30 uur)
woensdag 13 studiedag leerkrachten (alle kinderen zijn de hele dag vrij)
vrijdag
29 klassenpresentatie groep 3**
De Vreedzame School blok 3: We hebben oor voor elkaar.
___________________________________________________________________________________
februari
week 10-18 verwijzingsgesprekken gr. 8
vrijdag
12 peuterinloop**
vrijdag
19 rapport 1; aanmelden rapportgesprekken met kind (Parro)
_____________________________________________________________________________________
maart
maandag
1 hoofdluiscontrole**
donderdag 4 rapportgesprekken (driehoek) middag en avond
dinsdag
9 rapportgesprekken (driehoek) middag en avond
maandag 15 week van de lentekriebels
dinsdag
22 SOT (14.15-16.45 uur)
vrijdag
26 klassenpresentatie gr. ⅞**
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maandag 29 studiemiddag leerkrachten (alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij)
De Vreedzame School blok 4: We hebben hart voor elkaar.
_____________________________________________________________________________________
april
donderdag 1 Paasviering met kinderen
vrijdag
9 klassenpresentatie gr. 6/7**
dinsdag
13 Entreetoets
woensdag 14 Centrale Eindtoets en Entreetoets
donderdag 15 Centrale Eindtoets en Entreetoets
vrijdag
16 klassenpresentatie groep 5**
vrijdag
23 Koningsspelen (alle kinderen om 12.00 uur vrij)**
_____________________________________________________________________________________
mei
maandag 10 hoofdluiscontrole**
dinsdag
11 start W&T-project Op Reis
vrijdag
21 peuterinloop**
maandag 31 SOT (14.15-16.45 uur)
De Vreedzame School blok 5: We dragen allemaal een steentje bij.
_____________________________________________________________________________________
juni
woensdag 2 projectavond en Open Huis**
donderdag 17 studiedag leerkrachten (alle kinderen de hele dag vrij)
vrijdag
25 klassenpresentatie groep 4**
woensdag 30 schoolkamp gr. 7 en 8**
De Vreedzame School blok 6: We zijn allemaal anders.
_____________________________________________________________________________________
juli
donderdag 1 schoolkamp gr. 7 en 8**
vrijdag
2 schoolkamp gr. 7 en 8**
dinsdag
6 schoolreisjes gr. 1-6 (reservedatum 12-7)**
woensdag 8 kennismaken nieuwe groepen
vrijdag
9 rapport 2 (gr. 1-7)
woensdag 14 afscheid groep 8**
woensdag 14 kennismaking nieuwe leerkrachten
vrijdag*
16 Alle kinderen zijn vrij (onder voorbehoud)
_______________________________________________________________________________________________
* Deze dag is een compensatiedag. Wanneer deze eerder in het jaar wordt gebruikt (bijvoorbeeld als calamiteitendag) zal dit op de laatste
vrijdag van het schooljaar als lesdag worden ingezet. Rond mei 2021 zal deze dag definitief worden vastgesteld; u kunt er dus niet op
voorhand vanuit gaan dat dit een vrije dag wordt!
** uitstapjes en bijzondere activiteiten zijn onder voorbehoud van de dan geldende COVID-19-maatregelen.

Schoolvakanties 2020/2021
Herfstvakantie

19-10-20 t/m 23-10-20

Kerstvakantie

21-12-20 t/m 01-01-21

Voorjaarsvakantie

22-02-21 t/m 26-02-21

Paasweekend

02-04-21 t/m 05-04-21

Meivakantie

26-04-21 t/m 07-05-21

Hemelvaart

13-05-21 t/m 14-05-21

2e Pinksterdag

24-05-2021

Zomervakantie

19-07-21 t/m 27-08-21

