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  ntb = nader te bepalen 

 

AUGUSTUS 2021 

maandag  23  augustus Start 1e schooldag  

 

SEPTEMBER 2021 
woensdag 8  september Margedag leerlingen zijn vrij 

vrijdag  10 september Dag van de Leraar 

maandag  13  t/m 24 

september  

CITO-toets periode  

maandag 20 september Medisch spreekuur jeugdarts GGD - mevr. H. de Vries 

dinsdag  21 september Medisch spreekuur jeugdarts GGD - dhr. B. Scholten 

woensdag t/m 

vrijdag 

22  t/m 24 

september 

 

Schoolkamp schoolverlaters / groep 8 
 

maandag  27 september MR overleg 14.45-16.00  

dinsdag ntb september Leerlingenraad bijeenkomst 

maandag ntb september Ouderraad bijeenkomst 

 

OKTOBER 2021 

maandag   t/m 

vrijdag 

4  t/m 8 oktober  Nationale Onderwijsweek, thema ‘Samen voor de 

toekomst’ 

maandag t/m zondag 4 t/m 10 

oktober 

Week van de opvoeding thema: `Ouderschap en 

opvoeden’ 

maandag 4 oktober Medisch spreekuur jeugdarts GGD- mevr. H. de Vries  

maandag  4 oktober  Voorlichtingsavond schoolverlaterstraject 19.30  

maandag dinsdag 

woensdag donderdag 

4, 5,   

6, 7 

oktober Oudergesprekken, 1e contactmoment na schooltijd 

woensdag t/m 

zondag 
6  t/m 17 

oktober 
Kinderboekenweek, thema `Worden wat je wil’  

dinsdag  12 oktober Medisch spreekuur jeugdarts GGD - dhr. B. Scholten 

maandag t/m  

vrijdag  

18    t/m 22 

oktober 

HERFSTVAKANTIE 

maandag t/m vrijdag  ntb  Eindonderzoek schoolverlaters (klassikaal afgenomen 

door Experticecentrum ZO-Drenthe) 

dinsdag ntb oktober Leerlingenraad bijeenkomst 

maandag ntb oktober Ouderraad bijeenkomst 

    

NOVEMBER 2021 

    

maandag 1 november Medisch spreekuur jeugdarts GGD- mevr. H. de Vries  

maandag 1  t/m 5 

november 

Nationaal schoolontbijt 

dinsdag  16 november Medisch spreekuur jeugdarts GGD - dhr. B. Scholten 

woensdag  17 november  Studiedag team - leerlingen zijn vrij 

maandag  29 november MR overleg 14.45-16.00  

dinsdag ntb november Leerlingenraad bijeenkomst 

maandag ntb november Ouderraad bijeenkomst 

    

DECEMBER 2021 
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vrijdag  3 december Sinterklaasviering 

maandag 6 december Medisch spreekuur jeugdarts GGD - mevr. H. de Vries 

donderdag 23 december Kerstviering  

maandag t/m  

vrijdag   

27    

7     

december t/m  

januari  

Kerstvakantie 

 

    

JANUARI 2022 

maandag t/m vrijdag  10 t/m 28 januari CITO Toets periode: rekenen, begrijpend lezen, 

technisch lezen en spelling 

maandag 17 januari Medisch spreekuur jeugdarts GGD - mevr. H. de Vries  

dinsdag 18 januari Medisch spreekuur jeugdarts GGD - dhr. B. Scholten 

woensdag 26 januari Deelname Nationaal Voorlees Ontbijt  

woensdag  26  

 5 

januari t/m 

februari 

De Nationale voorleesdagen  

maandag, dinsdag  

woensdag donderdag 

24,25 

26,27 

januari Contactmoment-oudergesprekken schoolverlaters 

betreft het voorlopig schooladvies en uitslagen 

schoolverlaters onderzoek. 

dinsdag ntb januari Leerlingenraad bijeenkomst 

maandag ntb januari Ouderraad bijeenkomst 

    

FEBRUARI 2022 

    

maandag  7 februari Medisch spreekuur jeugdarts GGD - mevr. H. de Vries 

dinsdag  15 februari Schoolfotograaf Foto Koch (tussen 8.00 en 8.30 broer-

zus foto) 

woensdag  16 februari Schoolfotograaf Foto Koch (tussen 8.00 en 8.30 broer-

zus foto) 

maandag, dinsdag, 

woensdag donderdag 

14 15 

16 17 

februari Oudergesprekken rapportbespreking,  

2e contact moment na schooltijd 

vrijdag  18 februari Rapporten mee 

maandag  21  t/m 25februari   VOORJAARSVAKANTIE 

    

MAART 2022 

maandag  7 maart Medisch spreekuur jeugdarts GGD - mevr. H. de Vries 

donderdag  ntb  maart Eindgesprek met oud/verz schoolverlaters  

de schoolverlaters zijn deze dag vrij  

woensdag 16 maart Medisch spreekuur jeugdarts GGD - dhr. B. Scholten 

maandag  28  maart MR overleg 14.45-16.00  

dinsdag ntb maart Leerlingenraad bijeenkomst 

maandag ntb maart Ouderraad bijeenkomst 

    

APRIL 2022 

maandag  4 april Medisch spreekuur jeugdarts GGD- mevr. H de Vries  

dinsdag ntb april   Kijkavond ouder(s)/verzorger(s)  

woensdag  13 april Paasactiviteiten 

donderdag  14  april Studiedag team -SBO Scholendag | leerlingen zijn vrij 

vrijdag  15 april Goede vrijdag | leerlingen zijn vrij 

maandag 18 april Paasmaandag | leerlingen zijn vrij 

vrijdag  22 april  Koningsspelen wordt altijd gespeeld op de vrijdag voor 27 april 
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woensdag 27 april  Koningsdag | leerlingen zijn vrij 

woensdag t/m 

zondag 

27 t/m 8 mei MEIVAKANTIE 

    

MEI 2022 

maandag  16 mei Medisch spreekuur jeugdarts GGD - mevr. H. de Vries 

donderdag  26 mei Hemelvaart | leerlingen zijn vrij 

vrijdag  27  mei leerlingen zijn vrij 

dinsdag ntb mei Leerlingenraad bijeenkomst 

maandag ntb mei Ouderraad bijeenkomst 

    

JUNI 2022 

woensdag 1  juni Sportdag midden- en bovenbouw 

maandag  6  juni Pinkstermaandag| leerlingen zijn vrij 

woensdag 15  juni Sportdag kleuter- en onderbouw 

maandag  20 juni Medisch spreekuur jeugdarts GGD - mevr. H. de Vries 

maandag, dinsdag, 

woensdag donderdag  

20,21 

22,23 

juni Oudergesprekken, terugblik 2e helft van het 

schooljaar, 3e contactmoment na schooltijd 

maandag  ntb juni Schoolreis alle leerlingen  

dinsdag ntb juni Leerlingenraad bijeenkomst 

maandag ntb juni Ouderraad bijeenkomst 

    

JULI 2022 

maandag  4 juli Medisch spreekuur jeugdarts GGD - mevr. H. de Vries  

donderdag  14 juli Kennismakingsochtend  (nieuwe) leerlingen met 

nieuwe groepen en nieuwe leerkrachten 9.00 – 10.00 

donderdag 14 juli Programma schoolverlaters (eventueel vossenjacht 

indien mogelijk of BBQ –afscheidsfilm) 

vrijdag 15  juli schoolverlaters vrij 

vrijdag  15 juli Laatste schooldag, rapporten mee naar huis 

maandag  

 t/m vrijdag  

18  

25 

juli  

augustus 

Start ZOMERVAKANTIE  

    

AUGUSTUS 2022 

maandag  28  augustus Start 1e schooldag  

    

 

 


