
 

 

JAARROOSTER 2018-2019 
Augustus 2018 September 2018 Oktober 2018 

ma 
di 
vr 
vr 

27 augustus 
28 augustus 
31 augustus 
31 augustus 
 
 

1e schooldag 
jaaropening 
speelgoeddag groep 1/2 
luizencontrole 
 

di  
vr  
ma  
di 
do 
vr 
 

4   september 
14 september 
17 september 
18 september 
20 september 
28 september 

informatieavond 
peuterspelen 
startgesprekken 
schoolfotograaf 
studiemiddag vrij vanaf 12:30 
speelgoeddag groep 1/2 

wo 
di 
wo 
vr 
di 
vr 
ma 

3   oktober 
9   oktober 
10 oktober 
12 oktober 
16 oktober 
19 oktober 
22 oktober 

kinderboekenweek 
adviesgesprekken groep 8 
adviesgesprekken groep 8 
peuterspelen 
studiemiddag vanaf 12:30 
speelgoeddag groep 1/2 
herfstvakantie t/m 26 okt. 

November 2018 December 2018 Januari 2019 

vr 
wo 
vr 
do 
di 
vr 
vr 

2   november 
7   november 
9   november 
15 november 
20 november 
23 november 
30 november 

luizencontrole 
dankdag 
peuterspelen 
10 min. gesprekken 
10 min. gesprekken 
studiedag hele dag vrij 
speelgoeddag groep 1/2 

wo  
vr  
do   
wo  
vr   
ma 
 

5   december 
7   december 
13 december 
19 december 
21 december 
24 december 

Sinterklaasfeest 
peuterspelen 
studiemiddag vrij vanaf 12:30 
kerstfeest onderbouw 
kerstfeest bovenbouw 
kerstvakantie t/m 4 jan. 2019 

ma 
vr 
vr 
wo 
vr 
 
 

  7 januari 
11 januari 
11 januari 
23 januari 
25 januari 

nieuwjaarsreceptie 8:30 
luizencontrole 
peuterspelen 
Nationale voorleesdagen 
Speelgoeddag groep 1/2 

Februari 2019 Maart 2019 April 2019 
vr 
ma 
di 
di 
di 
vr 
di 
do 
vr 
ma 

 8  februari 
11 februari 
12 februari 
12 februari 
12 februari 
15 februari 
19 februari 
21 februari 
22 februari 
25 februari 

peuterspelen 
eindadviesgesprek groep 8 
eindadviesgesprek groep 8 
meesters- en juffendag 
studiemiddag vrij vanaf 12:30 
rapport 1 
10 min. gesprekken gr. 1 t/m 7  

10 min. gesprekken gr. 1 t/m 7 

Speelgoeddag groep 1/2 
voorjaarsvakantie t/m 1 maart 

vr 
vr 
za 
ma 
wo 
do 
do 
vr 
 
 

8   maart 
8   maart 
9   maart 
11 maart 
13 maart 
21 maart 
28 maart 
29 maart 

peuterspelen 
luizencontrole 
NL Doet 
start schoolproject 
biddag 
lentefeest groep 1 t/ 4  
projectavond 
speelgoeddag groep 1/2 

vr 
vr 
di 
wo 
do 
do 
vr 

5   april 
12 april 
16 april 
17 april 
18 april 
18 april 
19 april 

peuterspelen 
sportdag 
eindtoets groep 8 
eindtoets groep 8 
eindtoets groep 8 
studiemiddag vrij vanaf 12:30 
Goede Vrijdag/ meivakantie t/m 
3 mei 2019 

Mei 2019 Juni 2019   Juli 2019 

vr 
vr 
vr 
do 
vr 

10 mei 
10 mei 
24 mei 
30 mei 
31 mei 

luizencontrole 
peuterspelen 
speelgoeddag groep 1/2 
Hemelvaartsdag vrij 
vrij 

di 
ma 
wo 
vr 
vr 
wo 
vr 

4   juni 
10 juni 
12 juni 
14 juni 
14 juni 
19 juni 
28 juni 

studiemiddag vrij vanaf 12:30 
2e Pinksterdag vrij 
schoolkamp groep 8 
t/m 14 juni 
peuterspelen 
schoolreis 
speelgoeddag groep 1/2 

wo 
vr 
wo 
ma 
di 
wo 
do 
ma 

3  juli 
5  juli 
10 juli 
15  juli 
16  juli 
17  juli 
18 juli 
22 juli 

studiemiddag vrij vanaf 12:30 
rapport 2 
10 min. gesprekken  gr. 1 t/m 7 
schoonmaakavond groep 1/2 
jaarsluiting 
afscheidsavond groep 8 
kennismaking nieuwe leerkracht 
zomervakantie t/m 30 augustus’19 


