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AGENDA
5 april
10 april
11 april
13 april
16 april
20 april
27 apr t/m 11 mei
16 mei
21 en 22 mei
24 mei
13 juni

Theor. Verkeersexamen
Studiemiddag( geen school)
Schoolvoetbaltoernooi
Lentefair
Spreekuur
Koningsspelen
Meivakantie
Schoolkorfbaltoernooi
Pinkstervakantie
Studiemiddag( geen school)
Studiemiddag( geen school)

Er worden nog twee administratieve dagen
gepland waarop de leerlingen vrij zijn in
verband met het maken van de
groepsplannen ed. De leerkrachten zijn deze
dagen niet vrij.
Deze dagen worden voordat het nieuwe
schooljaar begint bij de ouders bekend
gemaakt.

.
Studiemiddag:
Volgende week dinsdag 10 april hebben
de leerlingen geen les. De school eindigt
om 12.00 uur.
Ook op de geplande studiedagen van 24
mei en 13 juni eindigt de school om 12.00
uur.
De leerkrachten gaan onder leiding van
Bureau Expertis bezig met de ontwikkeling
van de onderwijskundige visie.

Flyer Sportaanbod:
De leerlingen
ontvangen deze week
de flyer voor het
naschools sportaanbod
voor de maanden aprilmei-juni.
De leerlingen kunnen
gratis meedoen met dit
mooie aanbod!

Pinkstervakantie 2018:
In het huidige vakantierooster is
vastgelegd dat wanneer er geen
Elfstedentocht wordt gehouden deze dag
aan de Pinkstervakantie wordt
vastgeplakt. De leerlingen zijn daarom
maandag 21 mei en dinsdag 22 mei vrij.
Vakantierooster 2018 – 2019
en vrije dagen i.v.m. studie.
De Mr heeft ingestemd met het
vakantierooster voor het volgende
schooljaar.
Vakantie
eerste dag
Herfstvakantie
22-10-2018
Kerstvakantie
24-12-2018
vrijdagmiddag v Kerst 21-12-2018
Voorjaarsvakantie
18-02-2019
Paasvakantie
19-04-2019
Meivakantie
29-04-2019
.Koningsdag
27-04-2019
Hemelvaartvakantie 30-05-2019
Pinkstervakantie
10-06-2019
Zomervakantie
12-07-2019

Facebook
Zie voor de actuele verslagen van
activiteiten onze Facebookpagina
Met een vriendelijke groet namens het
team,
Freerk Elzinga

laatste dag
26-10-2018
04-01-2019
21-12-2018
22-02-2019
22-04-2019
10-05-2019
27-04-2019
31-05-2019
10-06-2019
23-08-2019

