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De Vreedzame School blok 1: We horen bij elkaar.
maandag 30 eerste schooldag cursusjaar 2020-2021; hoofdluiscontrole; geen gym
maandag 30 jaaropening met alle leerlingen
dinsdag
31 hoofdluiscontrole
september donderdag 2 theatervoorstelling gr. 7, 8
maandag
6 verkiezing LR gr. 5
maandag
6 aanmelden voor broertjes/zusje oudervertelgesprekken (Parro)
woensdag 8 aanmelden oudervertelgesprekken (Parro)
vrijdag
10 ontruimingsoefening
maandag 13 OC vergadert
dinsdag
14 digitale presentatie informatieavond
woensdag 15 clean-up-day gr. 5,7,8
woensdag 15 oudervertelgesprekken op de middag en avond
donderdag 16 schoolfotograaf
maandag 20 studiedag leerkrachten (alle kinderen de hele dag vrij)
dinsdag
21 Leerlingenraad
dinsdag
21 oudervertelgesprekken op de middag
dinsdag
21 MR vergadert
woensdag 22 Kraanwaterdag
maandag 27 mediatorentraining DVS
dinsdag
28 start Columbusgroep
__________________________________________________________________________________
oktober
vrijdag
1 Schoololympiade (atletiek)
dinsdag
5 dag van de leraar
woensdag 6 start Kinderboekenweek (t/m 15 oktober): Worden wat je wil
dinsdag
12 presenteren mediatoren DVS en LR
vrijdag
14 voorleesmiddag
maandag 25 hoofdluiscontrole
________________________________________________________________________________
De Vreedzame School blok 2: We lossen conflicten zelf op.
november maandag
1 SOT (14.15-16.45 uur)
woensdag 3 Nationaal Schoolontbijt gr. 1, 2 en 3
woensdag 3 Dankdagviering
maandag
8 aanmelden voortgangsgesprekken broertjes en zusjes (Parro)
woensdag 10 aanmelden voortgangsgesprekken (Parro)
dinsdag
16 Leerlingenraad
woensdag 17 peuterinloop
donderdag 18 voortgangsgesprekken middag en avond
dinsdag
23 voortgangsgesprekken middag
__________________________________________________________________________________
december vrijdag
3 Sinterklaasviering
donderdag 23 Kerstviering alle groepen
vrijdag
24 start kerstvakantie (alle kinderen zijn deze dag vrij)
___________________________________________________________________________________
De Vreedzame School blok 3: We hebben oor voor elkaar.
januari
maandag 10 hoofdluiscontrole
maandag 10 Nieuwjaarstoast met alle kinderen om 13.45 uur
maandag 17 SOT (14.15-16.45 uur)
maandag 17 dammen gr. 5 en 6
dinsdag
18 dammen gr. 7 en 8
woensdag 19 studiedag leerkrachten (alle kinderen zijn de hele dag vrij)
donderdag 20 start nationale voorleesdagen (tot 30 januari)
vrijdag
28 klassenpresentatie groep 3 (letterfeest)
___________________________________________________________________________________
februari
dinsdag
1 adviesgesprekken gr. 8
woensdag 2 adviesgesprekken gr. 8
maandag
7 adviesgesprekken gr. 8
augustus
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dinsdag
8 volleybal gr. 7, 8
woensdag 9 adviesgesprekken gr. 8
donderdag 10 peuterinloop
dinsdag
15 Leerlingenraad
donderdag 24 rapport 1; aanmelden rapportgesprekken met kind (Parro)
vrijdag
25 start voorjaarsvakantie (alle kinderen zijn deze dag vrij)
_____________________________________________________________________________________
De Vreedzame School blok 4: We hebben hart voor elkaar.
maart
maandag
7 hoofdluiscontrole
woensdag 9 Biddagviering
donderdag 10 rapportgesprekken (driehoek) middag en avond
dinsdag
15 rapportgesprekken (driehoek) middag en avond
maandag 15 week van de lentekriebels
vrijdag
25 klassenpresentatie gr. 8
maandag 28 SOT (14.15-16.45 uur)
woensdag 30 klassenpresentatie gr. 6
donderdag 31 studiedag leerkrachten (alle kinderen zijn de hele dag vrij)
_____________________________________________________________________________________
april
woensdag 6 klassenpresentatie gr. 5
vrijdag
8 klassenpresentatie gr. 7
dinsdag
12 schoolvoetbal
woensdag 13 schoolvoetbal
donderdag 14 Paasviering
dinsdag
19 Entreetoets
woensdag 20 Centrale Eindtoets en Entreetoets
donderdag 21 Centrale Eindtoets en Entreetoets
vrijdag
22 Koningsspelen
_____________________________________________________________________________________
De Vreedzame School blok 5: We dragen allemaal een steentje bij.
mei
maandag
9 hoofdluiscontrole
woensdag 11 start W&T-project Worden wat je wil
woensdag 18 schoolkorfbal
vrijdag
20 peuterinloop
dinsdag
24 Leerlingenraad
woensdag 25 klassenpresentatie gr. 1-2
_____________________________________________________________________________________
juni
woensdag 1 projectavond en Open Huis
woensdag 8 nationale buitenspeeldag
maandag 13 SOT (14.15-16.45 uur)
woensdag 15 schoolkamp gr. 7 en 8
donderdag 16 schoolkamp gr. 7 en 8
vrijdag
17 schoolkamp gr. 7 en 8
maandag 20 vrije dag (alle kinderen de hele dag vrij)
dinsdag
21 studiedag leerkrachten (alle kinderen de hele dag vrij)
vrijdag
24 klassenpresentatie groep 4
woensdag 29 schoolreis gr. 1-6
_____________________________________________________________________________________
De Vreedzame School blok 6: We zijn allemaal anders.
juli
vrijdag
1 rapport 2
dinsdag
5 afscheid groep 8
woensdag 6 kennismaken nieuwe groepen
vrijdag
8 laatste schooldag
_______________________________________________________________________________________________
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Schoolvakanties 2021-2022
zomer
19-07-2021 t/m 29-08-2021
herfst
18-10-2021 t/m 24-10-2021
kerst
25-12-2021 t/m 09-01-2022
voorjaar
28-02-2022 t/m 06-03-2022
pasen
15-04-2022 t/m 18-04-2022
mei
25-04-2022 t/m 08-05-2022
hemelvaart
26-05-2022 t/m 27-05-2022
pinksteren
06-06-2022
zomer
11-07-2022 t/m 21-08-2022

