
VAKANTIES & VRIJE DAGEN  2021-2022

Studiedag maandag 20 september

OPSPOOR Studiedag vrijdag 15 oktober

Herfstvakantie zaterdag  16 oktober zondag 24 oktober 

Studiedag maandag   22 november

Kerstvakantie vrijdag 24 december zondag 9 januari

Studiedag woensdag 16 februari

Voorjaarsvakantie zaterdag 19 februari zondag 27 februari 

Studiedag vrijdag 25 maart 

Goede vrijdag / Pasen vrijdag 15 april maandag 18 april 

Op Goede vrijdag   vindt het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi bij FC Purmerend plaats. 

meivakantie zaterdag 23 april zondag 8 mei 

Hemelvaart weekend donderdag 26 mei zondag 29 mei 

Pinksterweekend zaterdag 4 juni maandag 6 juni 

Studiedag maandag 20 juni 

Zomervakantie vrijdag 15 juli zondag 28 augustus

FEESTDAGEN, ACTIVITEITEN & BIJZONDERHEDEN 2021-2022

1STE schooldag maandag 23 augustus

Thema ‘Worden wat je wil’ maandag 23 augustus donderdag 14 oktober 

DVS: ‘We horen bij elkaar maandag 23 augustus vrijdag 24 september

Inloopmomenten ouders woensdag 26 augustus dinsdag 31 augustus

Planning volgt 

Ouderbijeenkomst Rots & Water* 8.30u-9.30u woensdag 1 september

Voor ouders van de kinderen die de Rots & Watertraining volgen. 

Schoolreis leerjaren 1 t/m 6 * donderdag 9 september

Vertrek 08.30u-09.00u / Aankomst 15.00u-16.00u

Kamp leerjaren 7 & 8 woensdag 8 september vrijdag  10 September 

Vertrek 08.30-09.00u / Aankomst 14.30u-15.30u 

Verkiezingen leerlingenraad maandag 20 september vrijdag 24 September

Leerjaar 5 & leerjaar 7

DVS: ‘We lossen een conflict zelf op’ maandag 27 september vrijdag 19 november



Schoolfotograaf maandag 27 september dinsdag 28 september

Trek je mooiste outfit aan! 

Kinderpostzegels woensdag 29 september

Unit 7/8 om 12u uit 

Kinderboekenweek oktober 

Thema: ‘Worden wat ik wil’

1e ronde ouder & kindgesprekken dinsdag 12 oktober donderdag 13 oktober 

Afsluiting thema  ‘worden wat je wil’ woensdag 13 oktober 

Je mag verkleed naar het kindcentrum komen!   

08.30u-09.00u Voor geïnteresseerden

13.30u-14.00u Voor geïnteresseerden

Thema ‘Echt Nederlands’ maandag 25 oktober vrijdag 21 januari 

DVS: ‘We hebben oor voor elkaar ’ dinsdag 23 november vrijdag 21 januari

Laatste training Rots & Water * 13,00u-14,00u woensdag 24 november 

Voor ouders van de kinderen die de Rots & Water training volgen. 

Sinterklaas vrij vanaf 12.30 u vrijdag 3 december 

Je mag verkleed naar het kindcentrum komen! 

2e ronde ouder & kindgesprekken dinsdag 14 december donderdag 16 december

Kerstdiner 17,30u-18,45u donderdag 23 december 

Kom in je feestkleding naar het kindcentrum. 

Cito toetsen Midden maandag 17 januari vrijdag 28 januari 

DVS: ‘We hebben hart voor elkaar ’ maandag 24 januari  vrijdag 11 maart

Nationale Voorleesdagen + ontbijt woensdag 26 januari vrijdag 4 februari 

Rapport 1 vrijdag 4 februari 

Thema ‘Grote Experimenten’ maandag 31 januari donderdag 14 april 

3e rond ouder & kindgesprekken dinsdag  8 februari  donderdag 10 februari 

Definitief advies leerjaar 8 

Voorlopig advies leerjaar 7 dinsdag 15 februari donderdag 17 februari 

DVS: ‘We dragen een steentje bij’ maandag 24 maart vrijdag 22 april 

4e ronde ouder & kindgesprekken dinsdag 12 april donderdag 16 april 

Paasviering donderdag 14 april 



In je ‘onesie’ naar het kindcentrum. 

Centrale eindtoets leerjaar 8 woensdag 20 april donderdag 21 april 

Koningsspelen vrijdag 22 april 

Kom verkleed als een ‘royal’ of trek je oranje &  rood-wit-blauwe 

kleding aan. 
Unit 1-2 & unit 3-4 op Kindcentrum

Unit 5-6 & unit 7-8 via Spurd  

DVS: ‘We zijn allemaal anders’ maandag 9 mei vrijdag 8 juli 

Thema ‘Verre wereldreizen’. maandag 16 mei vrijdag 8 juli 

Cito toetsen Eind maandag 30 mei vrijdag 10 juni 

5e ronde ouder & kindgesprekken dinsdag 28 juni donderdag 30 juni 

Musical unit 7-8 / afscheid leerjaar 8*  vrijdag  8 juli 

Let op: Datum is afhankelijk van planning gemeente en kan nog wijzigen.

Kinderen leerjaar 8 na 8 juli  vrij 

Laatste schooldag donderdag 14 juli 


