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September 2017 
 

Deze maand: Podium zomer met team 

Vrijdag   

Zaterdag 2  

Zondag 3 ↓   WEEK 36  ↓  

Maandag 4  

Dinsdag 5  

Woensdag 6  

Donderdag 7  

Vrijdag 8 Monumentendag groep 7/8 

Zaterdag 9  

Zondag 10 ↓   WEEK 37  ↓  

Maandag 11  

Dinsdag 12  

Woensdag 13  Roald Dahl week 

Donderdag 14  

Vrijdag 15  

Zaterdag 16  

Zondag 
17 ↓   WEEK 38  ↓ kennismakingsformulier meegeven aan de 

kinderen 

Maandag 18 OR vergadering 

Dinsdag  19 MR vergadering  

Woensdag  20  

Donderdag 21  

Vrijdag  22  

Zaterdag 23  

Zondag 24 ↓   WEEK 39 ↓  

Maandag  
25 Kennismakingsformulier weer terug - intekenlijst gesprekken via social 

schools 

Dinsdag  26 Tonnetjes Vaartocht groep 3 en 4  

Woensdag  27 Marketing middag Talent Primair 14.30 uur  

Donderdag 28  

Vrijdag  29 Schoolfotograaf  - informatieboekje van de groep mee naar huis 

Zaterdag  30  
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Oktober 2017 
Deze maand: groep 4 podium KBW 

Zondag 1   ↓   WEEK 40 ↓    Start kennismakingsgesprekken 1ste week 
Maandag 2   

Dinsdag 3   

Woensdag 4   KINDERBOEKENWEEK thema: Griezelen / Gruwelijk eng!  

Donderdag 5  KBW 

Vrijdag 6  KBW 

Zaterdag 7   
Zondag 8  ↓   WEEK 41 ↓    kennismakingsgesprekken 2de week 

Maandag  9  KBW 

Dinsdag  10  KBW 
Woensdag  11  Museum Weesp bezoek groep 5                                                                       KBW 
Donderdag  12  KBW  

Vrijdag  13  Afsluiting groep 1 t/m 4 ; leesmarathon groep 5 t/m 8                           KBW 

Zaterdag  14   
Zondag  15  ↓   WEEK 42 ↓  

Maandag  16   

Dinsdag  17    

Woensdag  18   

Donderdag  19   

Vrijdag  20    

Zaterdag 21   

Zondag 22  ↓   WEEK  43 ↓  

Maandag 23  HERFSTVAKANTIE 

Dinsdag 24   

Woensdag 25   

Donderdag  26   

Vrijdag  27   

Zaterdag  28   

Zondag 29  ↓   WEEK  44 ↓  

Maandag 30   

Dinsdag 31  MR vergadering 
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November 2017 
 

DEZE MAAND: Sinterklaas podium ouders 

Woensdag 1  Boswandeling groep 3 

Donderdag 2   

Vrijdag 3  Boswandeling groepen 1/2  

Activiteitenmiddag groep 5 t/m 8 

Zaterdag 4   

Zondag 5  ↓   WEEK 45 ↓ 

Maandag 6   

Dinsdag 7   

Woensdag 8  Van Gogh Museum groep 6/7/8 

Donderdag 9    
Vrijdag 10  Activiteitenmiddag groep 5 t/m 8 

Zaterdag 11                                                                                                    Sint Maarten 

Zondag 12  ↓   WEEK 46 ↓    
Maandag 13   

Dinsdag 14   

Woensdag 15  Kindertoneel zonder groep 6 

Donderdag 16   

Vrijdag 17  Week van de mediawijsheid 2017 (t/m 24 nov.)  

Lootjes trekken groep 5 t/m 8 

Zaterdag 18  Landelijke Intocht  Sinterklaas  

Zondag  19  ↓   WEEK 47 ↓  
Maandag 20   

Dinsdag 21   

Woensdag  22  Voorlopige adviesgesprekken groep 8 
Donderdag 23   

Vrijdag 24   

Zaterdag  25   

Zondag  26  ↓   WEEK 48 ↓  

Maandag  27   

Dinsdag 28   

Woensdag  29  Bezoek slaapkamer van Sinterklaas groepen 1/2  

Donderdag 30  Inleveren + opbouw surprises (speellokaal) 
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December 2017 
 

DEZE MAAND: Kerstpodium ouders 

Vrijdag 1  Dag van de surprises 

Zaterdag 2   

Zondag 3  ↓   WEEK 49 ↓  

Maandag 4  Sint - toneel groep 6 

Dinsdag 5  Sinterklaasfeest : groep 1 t/m 4 tot 12.00 uur,  

5 t/m 8 continurooster tot 14.00 uur. 

Woensdag 6  Studiedag 
Donderdag 7    

Vrijdag 8   

Zaterdag 9   
Zondag  10  ↓  WEEK 50 ↓ 
Maandag  11   

Dinsdag  12   

Woensdag  13   

Donderdag  14   
Vrijdag  15   

Zaterdag 16   
Zondag 17  ↓   WEEK 51 ↓  

Maandag 18   

Dinsdag 19  Kerststukjes maken  

Woensdag 20   

Donderdag 21  Kerstfeest                                                                                    kinderkrant 

Vrijdag 22  Groep 1 t/m 4 vrij; groep 5 t/m 8 tot 12.00 uur  

Zaterdag 23   

Zondag 24  ↓   WEEK  52  ↓ 

Maandag 25  KERSTVAKANTIE  
Dinsdag  26  

Woensdag  27  

Donderdag  28  

Vrijdag 29   

Zaterdag 30   

Zondag 31   
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Januari 2018 
 

DEZE MAAND: Nieuwjaars Podium 

Maandag 1  ↓   WEEK 1 ↓ 

Dinsdag 2   
Woensdag 3   
Donderdag 4   
Vrijdag 5   

Zaterdag 6   

Zondag 7  ↓   WEEK 2 ↓            deze week  bouwoverleg  

Maandag 8  Nieuwjaarsreceptie leerlingen - ouders - leerkrachten 

Dinsdag 9   

Woensdag 10   

Donderdag 11   

Vrijdag 12  Activiteitenmiddag groep 5 t/m 8 

Zaterdag 13   

Zondag 14  ↓   WEEK 3 ↓ 

Maandag 15   

Dinsdag 16  MR vergadering 

Woensdag 17   

Donderdag 18  MAD SCIENCE show groep 3 t/m 8  

Vrijdag 19  Activiteitenmiddag groep 5 t/m 8 

Zaterdag 20   

Zondag  21  ↓   WEEK 4 ↓ start cito toetsen 

Maandag 22   

Dinsdag 23   

Woensdag 24  Start Nationale Voorleesdagen (t/m 3 feb.)   

Donderdag 25   

Vrijdag  26    

Zaterdag  27   

Zondag  28  ↓   WEEK 5 ↓cito toetsen 

Maandag 29   
Dinsdag 30   
Woensdag 31   
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Februari 2018 
 
DEZE MAAND: Podium kleutermusical 

Donderdag 1  

Vrijdag 2 Voorleeskampioenen Hobbedob 

Zaterdag 3  

Zondag 4 ↓   WEEK 6 ↓ formulieren met de kinderen mee   

Maandag 5  

Dinsdag 6  
Woensdag 7  

Donderdag 8  
Vrijdag 9 Activiteitenmiddag groep 5 t/m 8 

Zaterdag  10  
Zondag 11 ↓   WEEK  7 ↓         formulieren terug 
Maandag 12  

Dinsdag 13  

Woensdag 14  
Donderdag 15  

Vrijdag 16 Activiteitenmiddag groep 5 t/m 8 
Zaterdag 17  

Zondag 18 ↓   WEEK  8 ↓ 

Maandag  19 1ste naschoolse activiteit Mad science 

Dinsdag  20  

Woensdag  21 Kleutermusical 

Donderdag  22 1e rapport 

Vrijdag  23 Studiedag 
Zaterdag  24  
Zondag  25 ↓   WEEK 9 ↓  

Maandag  26 VOORJAARSVAKANTIE 

Dinsdag 27  

Woensdag 28  
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Maart 2018 
 
DEZE MAAND: podium groep 3 voorjaar 

Donderdag  1   
Vrijdag  2   

Zaterdag 3   
Zondag 4  ↓   WEEK 10 ↓ 1ste week gesprekken  
Maandag 5  2de naschoolse activiteit Mad science 

Dinsdag 6   

Woensdag 7  Boerderijbezoek groepen 1/2  

Donderdag 8   
Vrijdag 9   

Zaterdag  10   
Zondag 11  ↓   WEEK 11 ↓ 2de week gesprekken 
Maandag 12  3de naschoolse activiteit Mad science 

Dinsdag 13    
Woensdag 14   

Donderdag 15   
Vrijdag 16  Activiteitenmiddag groep 5 t/m 8 

Zaterdag 17   

Zondag  18  ↓   WEEK 12↓  

Maandag 19  4de naschoolse activiteit Mad science 

Dinsdag 20  MR vergadering 

Woensdag  21  Nationale daltondag - ontbijten 

Donderdag 22   

Vrijdag  23  Activiteitenmiddag groep 5 t/m 8 
Zaterdag 24   
Zondag 25  ↓   WEEK 13 ↓  
Maandag  26  5de naschoolse activiteit Mad science 

Dinsdag  27   

Woensdag  28  Grote rekendag    - schoolvoetbal groep 5 t/m 8 

Donderdag  29   

Vrijdag 30  PAASVAKANTIE 
Zaterdag 31   
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April 2018 
 

DEZE MAAND: Podium groep 5  

Zondag 1  ↓   WEEK 14   ↓   

Maandag 2  PAASVAKANTIE 
Dinsdag 3   
Woensdag 4  Schoolvoetbal finale 5 t/m 8    -   schoolvoetbal  groep 3 en 4  

Donderdag 5   

Vrijdag 6   

Zaterdag 7   

Zondag 8  ↓   WEEK 15  ↓  

Maandag 9  Start entree groep 7 (t/m 19 april)      6de naschoolse activiteit Mad 
science 

Dinsdag 10   
Woensdag 11   

Donderdag 12   

Vrijdag  13   
Zaterdag 14   
Zondag  15  ↓   WEEK 16 ↓  
Maandag 16   
Dinsdag 17  Centrale eindtoets CITO groep 8  

Woensdag 18  Centrale eindtoets CITO groep 8 

Donderdag 19  Centrale eindtoets CITO groep 8  

Vrijdag 20  Sportdag (koningsspelen)  

Zaterdag 21   

Zondag  22  ↓   WEEK 17 ↓ 

Maandag  23  MEIVAKANTIE  
Dinsdag 24  

Woensdag  25   
Donderdag  26   
Vrijdag  27  KONINGSDAG 
Zaterdag  28   
Zondag 29  ↓   WEEK 18 ↓  

Maandag 30  MEIVAKANTIE 
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Mei 2018 
 

DEZE MAAND:  

Dinsdag 1  MEIVAKANTIE 
Woensdag 2   

Donderdag 3   

Vrijdag 4   

Zaterdag 5   

Zondag 6  ↓   WEEK 19 ↓  

Maandag 7   

Dinsdag 8   

Woensdag 9  Imkerij groep 3 
Donderdag  10  HEMELVAARTVAKANTIE 
Vrijdag  11   

Zaterdag 12   

Zondag 13  ↓   WEEK 20 ↓                                                             MOEDERDAG 
Maandag 14   

Dinsdag 15  MR vergadering  

Woensdag 16  Tonnetjes vaartocht groep 5 en 6  

Donderdag 17  Kindertoneel  
Vrijdag 18  Activiteitenmiddag groep 5 t/m 8 

Zaterdag 19   

Zondag  20  ↓   WEEK 21 ↓       CITO toetsen starten  

Maandag 21  PINKSTEREN /  VRIJ 
Dinsdag 22  Studiedag 
Woensdag 23                                       (Koolwitjes groep 6) 
Donderdag 24   

Vrijdag  25  Activiteitenmiddag groep 5 t/m 8 
Zaterdag  26   
Zondag  27  ↓   WEEK 22 ↓ CITO toetsen 
Maandag  28  Avondvierdaagse 

Dinsdag  29  Avondvierdaagse 
Woensdag 30  Avondvierdaagse 
Donderdag 31  Avondvierdaagse 
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Juni 2018 
 

DEZE MAAND: Podium groep 7/8 

Vrijdag 1   
Zaterdag 2   
Zondag 3  ↓   WEEK 23 ↓         CITO toetsen  
Maandag 4   
Dinsdag 5  Schoolreis groep 1 t/m 4  

Woensdag 6    

Donderdag 7   

Vrijdag 8   

Zaterdag 9   

Zondag 10  ↓   WEEK 24 ↓   

Maandag 11   

Dinsdag 12   

Woensdag 13  Groep 4 waterbeestjes 

Donderdag 14  Schoolreis groepen 5 en 6  

Vrijdag 15   

Zaterdag 16   

Zondag 17  ↓   WEEK 25 ↓                                                                VADERDAG 
Maandag 18   

Dinsdag 19   

Woensdag 20  Juffendag 

Donderdag 21   

Vrijdag  22  Tweede rapport mee 

Activiteitenmiddag groep 5 t/m 8 

Zaterdag  23   
Zondag 24  ↓   WEEK 26 ↓           1ste week gesprekken 
Maandag 25   

Dinsdag  26  MR vergadering 

Woensdag  27   

Donderdag  28   

Vrijdag 29  Speeltuin groepen 1/2  

Activiteitenmiddag groep 5 t/m 8 

Zaterdag 30   
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Juli 2018 
 

DEZE MAAND:  

Zondag 1  ↓   WEEK 27 ↓  2de week gesprekken  
Maandag  2  Schoonmaakavond groep 1,2,3  19.00 uur 

Dinsdag  3   
Woensdag  4   

Donderdag  5   
Vrijdag  6   

Zaterdag  7   
Zondag  8  ↓   WEEK 28 ↓  
Maandag  9   

Dinsdag  10   

Woensdag  11   

Donderdag  12   
Vrijdag  13  Eindfeest 

Zaterdag  14   
Zondag  15  ↓   WEEK 29 ↓  
Maandag  16   

Dinsdag  17  Musical groep 7/8 - afscheid groep 8 

Woensdag  18  Groep 7/8 vanaf 10.00 uur op school opruimen en vrij. 

Donderdag  19  Groep 8 vrij                                                                                Kinderkrant  

Vrijdag  20  Studiedag tot 12.00 uur 
Zaterdag 21   

zondag 22  ↓   WEEK 30 ↓ 

Maandag 23  ZOMERVAKANTIE T/M 2 SEPTEMBER 
Dinsdag 24   

Woensdag  25   

Donderdag 26   

Vrijdag 27   
Zaterdag 28   

Zondag 29  ↓   WEEK 31 ↓ 

Maandag  30   
Dinsdag  31   
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AUGUSTUS 2018 
 

Woensdag 1   

Donderdag 2   

Vrijdag 3   

Zaterdag 4   

Zondag 5  ↓   WEEK 32 ↓ 

Maandag 6    

Dinsdag 7   

Woensdag 8   

Donderdag 9   
Vrijdag 10   

Zaterdag 11   

Zondag 12  ↓   WEEK 33 ↓ 

Maandag 13   
Dinsdag 14  

Woensdag 15  

Donderdag 16  

Vrijdag 17  

Zaterdag 18   

Zondag  19  ↓   WEEK 34 ↓ 

Maandag 20   

 

 

 

 

Dinsdag 21  

Woensdag  22  

Donderdag 23  

Vrijdag 24  

Zaterdag  25   

Zondag 26  ↓   WEEK 35 ↓ 

Maandag  27   
Dinsdag  28  Deze week: leerkrachten richten lokalen in, bereiden het schooljaar voor. 

Woensdag  29    

Donderdag 30   Startvergadering 8:30 inloop   /  9:00 start  

Vrijdag 31   
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September 2018 
 

Zaterdag 1  

Zondag 2 ↓   WEEK 36  ↓ 

Maandag 3 1e schooldag 

Dinsdag 4  

Woensdag 5   

Donderdag 6  
Vrijdag 7  

Zaterdag 8  

Zondag 9 ↓   WEEK 37  ↓ 

Maandag 10  

Dinsdag 11  

Woensdag 12  

Donderdag 13  
Vrijdag 14  

Zaterdag 15  

Zondag 16 ↓   WEEK 38  ↓ 

Maandag 17  

Dinsdag  18  

Woensdag  19  

Donderdag 20  
Vrijdag  21  

Zaterdag 22  

Zondag 23 ↓   WEEK 39 ↓  

Maandag  24  

Dinsdag  25  

Woensdag  26  

Donderdag 27  

Vrijdag  28  

Zaterdag  29  

Zondag 30  
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