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KALENDER APRIL 
1 april  Alle leerlingen uit groep 8 aan-

melden voortgezet onderwijs 
2 april  Goede vrijdag, Studiedag alle 

leerlingen vrij  
5 april 2e paasdag, leerlingen vrij 
9 april Vergadering leerlingenraad 
13 april Nationale buitenlesdag  
15 april Gezamenlijke OR/ MR vergade-

ring 19:00 uur 
15 april MR vergadering 19:30 uur 
19 april Geplande ontruimingsoefening 
21 april Cito Eindtoets groep 8 
22 april Cito Eindtoets groep 8 
23 april Koningsspelen 
26 april Start meivakantie t/m 7 mei 

 

KALENDER MEI 
11 mei Studiemiddag, alle leerlingen 

vanaf 12 uur vrij 
13 en 14 mei Hemelvaartsdag leerlingen vrij 
21 mei  Vergadering leerlingenraad 
24 mei 2e pinksterdag leerlingen vrij 
26 mei MR vergadering 19:30 uur 

 
 
 
 

 

 
Vakantierooster 2021-2022 
Eerste schooldag 30-8-2021 
Herfstvakantie 16-10-2021 t/m 24-10-2021 
Kerstvakantie 25-10-2021 t/m 9-1-2022 
Voorjaarsvakantie 26-2-2022 t/m 6-3-2022 
2e Paasdag 18-4-2022 
Meivakantie 25-4-2022 t/m 8-5-2022 
Hemelvaart + vrijdag 26-5-2022 t/m 27-5-2022 
2e Pinksterdag 6-6-2022 
Zomervakantie 9-7-2022 t/m 21-8-2022  
 
De studiedagen die op dit moment al bekend 
zijn: 

- Woensdag 14-10-2021 
- Vrijdag 15-4-2022 

 
 
 

 
 
Centrale eindtoets groep 8  
Op woensdag 21 en 
donderdag 22 april 
vindt de centrale 
eindtoets plaats 
voor groep 8. Op 
deze dagen zal er 
een verschuiving 
plaatsvinden voor 
groep 7. Juf Rhodé 
zal deze dagen les-
geven aan groep 7 
in het lokaal boven.  
 
 
Voetbaltoernooien en Koningsspelen  
In  de nieuwsbrief van maart hebben we al 
aangegeven dat het voetbaltoernooi en de ko-
ningsspelen misschien niet kunnen plaatsvin-
den door de huidige maatregelen.  
 
Ondertussen is hierover een besluit genomen. 
Het voetbaltoernooi zal wanneer de maatrege-
len het toelaten op een later moment dit 
schooljaar plaatsvinden. Hierover wordt eind 
april een besluit genomen.  
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De Koningsspelen zullen wel doorgaan, maar in 
een ander jasje. De leerlingen van groep 5 t/m 
8 gaan dit jaar niet zoals voorgaande jaren naar 
Borculo voor een groot georganiseerde sport-
dag, maar zullen net als de leerlingen van groep 
1 t/m 4 dit jaar rondom school een sportieve 
dag hebben. Deze zal worden georganiseerd op 
vrijdag 23 april.  
 

 
Buitenlesdag  
Op dinsdag 13 april doen wij mee aan de Nati-
onale Buitenlesdag. Leerkrachten in heel Ne-
derland geven deze dag een les buiten. Dat is 
niet alleen goed voor de leerprestaties van de 
kinderen, maar het is ook nog eens heel leuk! 
 
Ontruimingsoefening  
Maandag 19 april zal er een geplande ontrui-
mingsoefening plaatsvinden. Hierbij wordt ge-
keken naar het ontruimingsplan en de wijze 
waarop het wordt uitgevoerd. Het is van belang 
dit met regelmaat te oefenen zodat alle leer-
lingen weten wat ze moeten doen bij een ont-
ruiming.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


