
 
   
 

4 sept  Eerste schooldag 
13 sept Klassenouderoverleg 
13 sept Ouderpanel 
14 sept Studiedag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij  
20 sept MR vergadering 
25 sept Ouderavond klas 1,19.45 uur inloop, start 20.00 uur  
27 sept Boeken en mineralentafel en Wolster 
28 sept Michaëlsfeest 
2 okt Ouderavond klas 6, 19.45 uur inloop, start 20.00 uur 
3 okt Ouderavond klas 2, 19.45 uur inloop, start 20.00 uur 
9 okt Start Kinderboekenweek 
11 okt Algemene ouderavond, 19.45 uur inloop, start 20.00 

uur 
19 okt Ouderavond klas 4, 19.45 uur inloop, start 20.00 uur 
23 okt tot en met 27 oktober HERFSTVAKANTIE 
 
 

Dit jaar start het schooljaar voor iedereen op 
maandagochtend. We hebben dus geen opmaat op 
zondagavond. 
 

Maandag 4 september is de eerste schooldag van het 
nieuwe schooljaar. De dag begint met een opmaat voor 
alle leerlingen van klas 1 tot en met 6. De ouders van 
onze eersteklassers zijn bij deze allemaal uitgenodigd 
om deze opmaat bij te wonen en ook alle ouders van 
leerlingen van klas 1 tot en met 6 die nu instromen, 
alsmede de ouders van leerlingen (klas 2 tot en met 6) 
die het afgelopen jaar zijn ingestroomd. Hierbij is het niet 
mogelijk om kleinere broertjes en zusjes mee naar 
binnen te nemen.  
De kleuters beginnen deze morgen in hun eigen klassen. 
 

Let op, in de tweede schoolweek is de school op 
donderdag 14 september gesloten vanwege een 
studiedag. 
 

Op de studiedag van donderdag 14 september is er, bij 
voldoende aanmelding, kinderopvang mogelijk. 
De opvang is opgedeeld in drie vakken: 8.30-12.45, 
12.45-14.45 en 14.45-18.00 uur. 
Het uurtarief is € 6,- per uur, er is teruggaaf via de 
kinderopvang toeslag mogelijk indien u daarvoor in 
aanmerking komt. 
Opgave graag via stichtingmichael@gmail.com, uiterlijk 
maandag 11 september. 
Met vriendelijke groet, Patricia Jansen 
 

23 t/m 27 oktober Herfstvakantie 
25 december t/m 5 januari: Kerstvakantie 

26 februari t/m 2 maart: Voorjaarsvakantie 
30 maart t/m 2 april: Goede Vrijdag en Tweede Paasdag 
27 april t/m 4 mei: Meivakantie 
10 mei Hemelvaartsdag 
21 mei: Tweede Pinksterdag 
11 t/m 15 juni: Junivakantie 
23 juli t/m 31 augustus: Zomervakantie 
 

14 sept Studiedag, alle leerlingen zijn deze dag vrij 
17 nov Athenadag, alle leerlingen zijn deze dag vrij 
29 nov Studiedag kleuterleidsters, alle kleuters zijn deze 

dag vrij  
22 dec Alle leerlingen zijn deze dag vrij (hierna volgt de 

kerstvakantie) 
31 jan Studiedag, alle leerlingen zijn deze dag vrij 
7 feb Studiedag kleuterleidsters, alle kleuters zijn deze 

dag vrij  
29 mrt  Studiedag, alle leerlingen zijn deze dag vrij 

(hierna volgt de paasvakantie) 
11 mei  Studiedag, alle leerlingen zijn deze dag vrij (deze 

is aansluitend aan Hemelvaartsdag 
23 mei Studiedag kleuterleidsters, alle kleuters zijn deze 

dag vrij  
 

9 nov Op deze dag vieren wij Sint Maarten en alle 
leerlingen zijn ’s middags vrij 

5 dec Sinterklaasviering, alle leerlingen zijn ‘s middag 
vrij 

21 dec Vanwege de voorbereidingen van het Kerstspel, 
zijn alle leerlingen ’s middags vrij. We 
verwachten later op de dag alle kinderen bij het 
Kerstspel 

22 jun Viering Sint Jan ’s avonds, daarom zijn alle 
leerlingen ’s middags vrij 

20 jul Laatste schooldag eindigt om 11.00 uur 
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17 jul Laatste schooldag voor kleuters die kleuter 
blijven 

18 jul Laatste schooldag oudste kleuters en 
overvliegen 

19 jul Laatste schooldag klas 6 
20 jul Laatste schooldag eindigt om 11.00 uur 
 
 
 
 

Dieuwke Noah en Noortje 
Herma  Linde en Elin 
Klas 1  Elin 
Klas 2  Doortje 
Klas 3  Daan 
Klas 4  Tjalling 
Klas 5  Gijs 
Klas 6  Jelle B. 
 

 


