Datum

: 4 juli 2018

Onderwerp

: activiteiten overzicht schooljaar 2018-2019

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Voor u ligt een overzicht van onze activiteiten, vieringen, vakanties, studiedagen en
andere vrije dagdelen voor het schooljaar 2018-2019 voor zover die nu bekend zijn.. Zo
bent u ruim van tevoren op de hoogte van deze data in het nieuwe jaar. De vakanties,
studiedagen en vrije dagen zijn vastgesteld met goedkeuring van de
medezeggenschapsraad.
Het kan voorkomen dat niet alle te plannen studiedagen al vermeld staan of dat er data
wijzigen gedurende het schooljaar. Daarom worden deze data ook vermeld in de
kalender van de nieuwsbrief en op de website. We proberen uiteraard niet af te wijken
van de jaarplanning.

Kijkt u daarom regelmatig op de website onder actueel of bij
nieuwsberichten voor de meest recente informatie.

Het vakantierooster is ook te vinden op de website van de school:
www.ireneschoolgoes.nl onder het tabblad schoolgids. Het vakantierooster voor
schooljaar 2019-2020 is medio februari 2019 beschikbaar en ook daar online te vinden.
De nieuwe schoolgids is vanaf september beschikbaar op onze website. Wanneer u een
papieren versie wenst te ontvangen, neemt u dan even contact met mij op.
Wij vertrouwen erop u hiermee goed te hebben geïnformeerd en wensen u een fijne
vakantie toe.
Met een vriendelijke groet namens het team,
Ruud Sturm, directeur.

Schooljaar 2018-2019
augustus:
ma. 20 aug.:
vr 24 aug.:
wo 29 t/m vr 31 aug:
do 30 t/m vr 31 aug:
september:

eerste schooldag
nieuwjaarsreceptie 16.00-17.30
schoolkamp groep 7/8
kinderen van de groepen 1/2 vrij i.v.m. schoolkamp

di 4 sept.:
do 6 sept.:
do 6 sept:
wo 12 sept.:
do 13 sept.:

de hele maand september/oktober startgesprekken.
schoolreis groepen 4
schoolreis groepen 1, 2 en 3
schoolreis groepen 5 en 6
actiedag primair onderwijs. De school is gesloten.
schoolfotograaf

oktober:
wo 3 okt.: t/m zo 14 okt.:
wo 3 okt.:
ma 15 t/m vr 19 okt.:

Kinderboekenweek
crea-ochtend
herfstvakantie

In deze maand wordt nog een studiedag gepland. Zodra deze datum bekend is wordt
deze gepubliceerd bij nieuwsberichten op de website en toegevoegd aan de agenda op de
website. De kinderen zijn die dag vrij.
november:
In deze maand plannen we open les morgens.
december:
di 5 dec.:
ma 10 t/m 14 dec.:
do 20 dec.:
vr 21 dec.:
ma 24 dec. t/m vr 4 jan.:
januari:
ma 7 jan.:

Sinterklaasfeest
in deze week adviesgesprekken groep 8
Kerstviering
kinderen om 12.00 uur vrij. Kinderen eten n
 iet op school
kerstvakantie
studiedag Albero scholen, alle kinderen zijn vrij!

februari:
wo 13 feb.:
vr 15 feb.:
ma 18 feb t/m vr 22 feb.:

studiedag opbrengsten/groepsplannen, alle kinderen vrij!
rapport 1 mee
ontwikkelgesprekken, volgens afspraken in het arrangement

maart:
ma 4 t/m vr 8 mrt.:
ma 11 t/m do 4 april:

voorjaarsvakantie
schoolproject

april:
do 4 april:
di 16 t/m 17 april.:
do 18 april;
vr 19 april.:
ma 22 apr. t/m vr 3 mei:
mei:
wo 29 mei:
do 30 mei en vr 31 mei:
juni:
ma 10 t/m di 11 juni:
wo 19 juni:
vr 21 juni:
juli:
di 2 juli:
wo 3 juli:
do 4 juli:
vr 5 juli:

kijkavond project
eindtoets groep 8
Paasviering
Goede vrijdag , kinderen zijn vrij!
meivakantie
meesters en juffendag, kinderen zijn om 12 uur vrij!!!
hemelvaart, alle kinderen zijn vrij!
Pinksteren, alle kinderen zijn vrij!
studiedag opbrengsten/groepsplannen , alle kinderen vrij!
2de rapport mee

musical
doorschuifmoment
eindfeest en laatste schooldag
roostervrije dag, alle kinderen vrij!!!

ma. 8 juli t/m vr. 16 augustus zomervakantie!!!

