
 
 

 
 

Belangrijke data schooljaar 2017-2018 
 

SEPTEMBER 2017 

Ma   04 september  1e Schooldag 

Ma   11 september  Kanjertraining ‘s middags in groep 1 t/m 8 

Woe 20 september  Informatieavond groep 8 van 19.30-21.00 uur 

Do   21 september  Informatieavond groep 5 en 6 van 19.30-20.30 uur 

Informatieavond groep 7 van 20.30-21.30 uur 

Ma  25 september  Informatieavond groep 1/2 van 19.30-20.30 uur 

Informatieavond groep 3 en 4 van 20.30-21.30 uur 

Di   26 september  MR-vergadering 

Di   26 t/m vrij 29 sept  Schoolkamp groep 8 

Woe 27 september  Studieochtend groep 1 t/m 4, de leerlingen van deze groepen zijn vrij 

Woe 27 september  Start Kinderpostzegelactie groep 7 en 8 

 
OKTOBER 2017 

Woe 04 t/m 13 oktober  Kinderboekenweek met als thema Gruwelijk eng! 

Woe 04 oktober  Algemene Ledenvergadering Oudervereniging  aanvang: 20.00 uur 

Di    10 okt oktober  Inloopochtend groep 1 t/m 8 van 8.15-8.30 uur 

Vrij 13 oktober  Voetbaltoernooi groep 8 

Vrij 20 oktober  Herfstwandeling groepen 1/2 

Ma  23 t/m 27 oktober  HERFSTVAKANTIE 

 
NOVEMBER 2017 

Woe 01 november  Studieochtend groep 1 t/m 4, de leerlingen van deze groepen zijn vrij 

Do    02 november  Podiummiddag:  

Ouders van groep 5 en 7 zijn welkom om 13.00 uur  

Ouders van groep 1/2 zijn welkom om 13.50 uur 

Vrij  03 november  Duurloop ‘Middenduin’ voor de groepen 6/7/8 

Woe 08 november  Ouderpanel 

Vrij  10 november  St.Maarten wandeling groep 1/2 

Woe 15 november  OV Vergadering 

Ma   06 t/m vrij 17  nov.  Toetsweken groep 8 

Vrij  17 t/m vrij 24  nov.  ‘Week van de mediawijsheid’ voor de bovenbouw 

Ma   13 t/m do 16 nov.  Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 8 met ouders 

 
DECEMBER 2017 

Di      05  december  Sinterklaasfeest op school! 

Woe  06  december  De leerlingen mogen tot 09.30 uur binnenlopen, Speelgoedochtend kleuters 

Do     21   december  De leerlingen zijn om 12.00 uur vrij in verband met de kerstviering in de kerk en het 

kerst-diner op school / kerstborrel voor ouders 

Vrij   22 december  Alle leerlingen zijn vandaag om 12.00 uur vrij, start Kerstvakantie 

Ma.   25 dec. t/m 5 jan.  KERSTVAKANTIE 
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JANUARI 2018 

Di     16 januari  OV vergadering 

Do    18 jan 08.15-08.30  Inloopochtend groep 1 t/m 8 

Woe 24 jan. t/m 03 febr.  Nationale Voorleesdagen 

Ma    29 jan t/m 16 febr.  Toetsweken groep 2 t/m 7 

Di     23 jan.  Voorstelling Stadsschouwburg groep 7 

 
FEBRUARI 2018 

Ma  05 februari  Voorstelling Stadsschouwburg groep 3 en 4 

Woe 07 februari  Studieochtend groep 1 t/m 4, de leerlingen van deze groepen zijn vrij 

Vrij 16 februari  Disco-avond voor de leerlingen 

Vrij 16 februari  1e Portfolio voor groep 3 t/m 8 

Vrij 23 februari  Studiedag Team, alle leerlingen zijn deze dag vrij 

Ma 26 febr. t/m 2 mrt.  VOORJAARSVAKANTIE 

 
MAART 2018 

Ma 5 mrt t/m vrij 9 mrt  Voortgangsgesprekken groep 1/2 

Portfoliogesprekken: 

groep 3 en 4 met ouders 

groep 5 t/m 8 met ouder en kind 

Di     13 en woe 14 maart  Schoolfotograaf 

Di     13 maart  OV vergadering 

Di     27 maart  Podiummiddag:  

Ouders van groep 6 en 8 zijn welkom om 13.00 uur  

Ouders van groep 3 en 4 zijn welkom om 13.50 uur 

Do    29 maart  Paasontbijt 

Vrij  30 maart  Goede Vrijdag: alle Leerlingen zijn vrij 

Vrij   30 mrt t/m ma 2 apr.  PAASWEEKEND 

 
APRIL 2018 

Ma   09 april  Studiedag groep 1-2A, B en C, de leerlingen van deze groepen zijn vrij  

Handbaltoernooi groep 8 

Di    10 april   Inloopavond groep 1 t/m 8 van 18.30-19.30 uur 

Do   12 april  Theoretisch verkeersexamen groep 7 

Ma   16 april  Schoolreis groep 3 t/m 5 

Di    17 en woe 18 april  IEP eindtoets groep 8 

Do   19 april  Schoolreis groep 1/2 A,B en C 

Do   26 april  Koningsspelen 

Vrij  27 apr t/m vrij 11 mei  MEIVAKANTIE 
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MEI 2018 

Ma   14 mei  Kunstmenu groep 8  

Groep 4 Excursie boerderij ‘Zorgvrij’ 

Woe 16 mei  Sportdag groep 1 t/m 4 

Ov vergadering  

Vrij  18 mei  Sportdag groep 5 t/m 8 

Ma   21 mei  2e PINKSTERDAG 

Woe 30 mei  Feest in groep 1 en 2 juffendag 

Do    31 mei  Muziekavond 

Ma   28 mei t/m 15 juni  Toetsweken groep 1 t/m 7 

 
 
 

JUNI 2018 

Do   21 juni  Schoolreis groep 6 en 7 

Vrij 22 juni  Studieochtend groep 1 t/m 4 

Di    26 juni  Schoonmaakavond groep 1/2A en groep 1/2B 

Do  28 juni 08.15-08.30  Inloopochtend groep 1 t/m 8 

Vrij 29 juni  ALOYSIUSDAG  

 

 
 

JULI 2018 

Ma    02 t/m vrij 6 juli  Aloysius Avond-4-daagse 

Di     03 en 10 juli  Wennen oudste kleuters in groep 3 

Ma    09 t/m vrij 13 juli  Afrondende gesprekken groep 1 t/m 7 facultatief 

Woe  11 juli  OV vergadering 

Vrij  13 juli  2e Portfolio 

Afscheidsavond gr. 8 

Woe  18 juli  Schoonmaakmiddag groep 1/2C 

Do    19 juli  Doorschuifmiddag: de kinderen nemen een kijkje in hun ‘nieuwe’ groep! 

Vrij  20 juli  Laatste schooldag, alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij 

Ma 23 juli t/m vrij 31 aug.  ☼ ZOMERVAKANTIE ☼             maandag 3 september weer naar school ! 
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