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Schoolvakanties 2021-2022   
 

herfstvakantie          18-10-21 - 22-10-21  

kerstvakantie           27-12-21 - 07-01-22  

voorjaarsvakantie    28-02-22 -04-03-22 

paasvakantie           15-04-22 -18-04-22  

meivakantie            25-04-22 -06-05-22               

hemelvaart             26-05-22 -27-05-22  

pinkstervakantie      06-06-22                                                                               

zomervakantie        11-07-22 - 19-08-22                                                                

                                                             

Augustus/September 2021        
vrijdag 27 augustus: Sterjournaal 1  

maandag 30 augustus: 1e schooldag nieuw schooljaar 

maandag 6 september: luizencontrole  

dinsdag 14 september: kennismakingsavond (1) 

donderdag 16 september: kennismakingsavond (2) 

maandag 20 september: Sterjournaal 2 

woensdag 29 september: Studiedag team (lln. vrij)  

Oktober 2021 

maandag 4 oktober: dierendag / Sterjournaal 3 

dinsdag 5 oktober: dag van de leerkracht 

                                informatieavond groep 8 

woensdag 6 oktober: start Kinderboekenweek 

vrijdag 15 oktober: Boekenmarkt  

maandag 25 oktober: luizencontrole  

  

November 2021 

maandag 1  november: Sterjournaal 4 

dinsdag 2 november: spreekbuur bovenbouw 

woensdag 3 november: dankdag 

donderdag 4 november: spreekbuur onderbouw 

dinsdag 16 november: openbare kijkles  

maandag 22 november: Sterjournaal 5 

 

December 2021 

vrijdag 3 december:  Sint op school  

maandag 6 december: Sterjournaal 6 

zondag 5 december:  2e advent  

zondag 12 december: 3e advent 

zondag 19 december: 4e advent  

maandag 20 december: Sterjournaal 7 

donderdag 23 december: kerstviering                                    

Vrijdag 24 december: alle kinderen 12.00 vrij! 

 

Januari 2022 

maandag 10  januari: hoofdluiscontrole  

woensdag 19 januari:  schoonmaakavond 

maandag 24 januari: Sterjournaal 8 

maandag 31 januari: inschrijfavond kleuters/open dag  

 

Februari 2022 

dinsdag 1  februari: studiemiddag team (lln. vrij) 

maandag 14 februari: Sterjournaal 9 

woensdag 16 februari: 1e rapport gaat mee 

dinsdag 22 februari: rapportavond bovenbouw 

donderdag 24 februari: rapportavond onderbouw 

Maart 2022 

maandag 7 maart: hoofdluiscontrole  

                              Sterjournaal 10 

woensdag 9 maart: biddag 

maandag 21 maart: week van de Lentekriebels  

maandag 28 maart: Sterjournaal 11 

dinsdag 29 maart: theoretisch verkeersexamen gr. 7  

woensdag 30 maart: ouderavond  

 

April 2022 

maandag 4 april: Sterjournaal 12 

woensdag 6 april: voorjaarsmarkt. 

donderdag 7 april: studiemiddag team (lln. vrij)                         

dinsdag 19 t/m donderdag 21 april : CITO groep 8 

dinsdag 19 april: spreekuur onderbouw 

donderdag 21 april: spreekuur bovenbouw 

vrijdag 22 april: Koningspelen 

Mei 2022 
maandag 9 mei: hoofdluiscontrole / Sterjournaal 13                

maandag 23 t/m woensdag 25 mei: kamp groep 8                                

maandag 30 mei: Sterjournaal 14 

dinsdag 31 mei: schoolfotograaf 

Juni 2022 

woensdag 15 juni: Studiedag team (lln. vrij) 
donderdag 16 juni: schoolreis gr. 1  t/m 7 

maandag 20 juni: Sterjournaal 15 

woensdag 22 juni: 2e rapport mee  

                            vrijwilligersavond 

dinsdag 28  juni: rapportavond bovenbouw / vossenjacht  

donderdag 30 juni: rapportavond onderbouw 

 

Juli  2022 

maandag 4 juli:  Sterjournaal 16 

dinsdag 5 juli  afscheidsavond / musical gr. 8 

woensdag 6 juli: doorschuifmoment 

vrijdag 8 juli:  laatst schooldag lln. 12.00 uur vrij! 

 


