Jaarkalender 2019-2020
do 22 augustus

Kennismakingsgesprekken groep 1 t/m 8

di 27 augustus

Kennismakingsgesprekken groep 1 t/m 8

do 29 augustus

#FEEST

ma 2 september

Start 4xWijzer thema; ‘Mijn Lijf’

do 5 september

19.00 buurttuinavond

ma 9 september

Introductieles leerlingenraad groep 5 t/m 8
19.30–22.00 uur: informatieavond over social media, ALV,
ontmoeting in de groepen
Start naschoolse schaaklessen (t/m 23 januari 2020)
Schoolfotograaf
Open monumentendag 7-8 bezoek hervormde kerk
Schaatsen bij Bennebroek Winterwonderland groep 5 t/m 8

wo 11 september
do 12 september
vr 13 september
di 17 december
wo 18 september
ma 23 september
wo 25 september
vr 27 september
ma 30 september
di 1 oktober
wo 2 oktober
vrij 4 oktober
vrij 11 oktober
ma 14 oktober
di 15 oktober
wo 16 oktober
do 17 oktober
week van 21 oktober

#FEEST
Start mediawijsheidlessen
Week van goed gedrag
Klassenouderoverleg 8.45 - 9.30 uur
NIO groep 8
13.00-17.00 uur buurttuin burendag; groentemarkt
Leerlingenraadverkiezing
19.30–21.00 uur decoratieavond; Reis je mee?
Verkeersdag groep 1 t/m 6, dode hoekles groep 7/8
Studiedag groep 1 t/m 8 vrij: ‘Jong Leren kijken bij elkaar’
Dierendag; aandacht voor Sint Franciscus
10.30 uur Open podium; Opening kinderboekenweek
#FEEST
Damtoernooi groep 5 t/m 8
Damtoernooi groep 1 t/m 4
19.00 uur buurttuinavond
Peuters op bezoek bij de kleuters
Informatieavond voor ouders over mindset bij kinderen
Peuters op bezoek bij de kleuters

ma 4 november

Herfstvakantie
Start 4xWijzer thema; ‘Er was eens…’
Week van de Kanjerouderlessen in groep 1 t/m 8
17.00-20.00 uur voorlopige adviesgesprekken groep 8

di 5 november

17.00-20.00 uur voorlopige adviesgesprekken groep 8

wo 6 november

‘Mijn Franciscustijd’ mee naar huis

do 7 november
week van 8 nov. en
week van 18 nov.

do 14 november

12.45-14.45 uur groepsdoorbroken lampionnen maken
Week van de mediawijsheid t/m 15 november
Doelengesprek groep 5 t/m 8 met leerling onder schooltijd
Sint Maarten groep 1 t/m 3 bij Hartekamp en Meerleven
Facultatieve oudergesprekken n.a.v. welbevinden
Collega’s van Jong Leren op bezoek
Groep 8 techniek LABlessen bij technisch college in Velsen
Facultatieve oudergesprekken n.a.v. welbevinden

vr 15 november

Sint versieravond

ma 18 november

Lootjes trekken groep 5 t/m 8

za 23 november

10.00-14.00 uur Winterdoedag in de buurttuin

ma 28 oktober

ma 11 november
wo 13 november

Vanwege het 90-jarig jubileum van het onderwijs, wordt een aparte #FEEST kalender aan alle gezinnen uitgedeeld.

di 26 november

Groep 7 en 8 IDFA film ‘Echt gebeurd’

do 28 november

#FEEST

do 5 december

ma 9 december

Sint op school
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 5 t/m 8 vanaf 8.30 uur inloop / 9.30 uur starten de lessen
19.00 - 21.00 uur Kerst versieravond

di 17 december

Groep 4 t/m 8 schaatsen bij Winterwonderland Bennebroek

wo 18 december

10.30 uur groepsdoorbroken kerststukjes groep 1 t/m 8

do 19 december

Groep 1 t/m 8 om 12.00 uur uit, 17.00 uur Kerstavond
Groep 5 t/m 8 12.00 uur vrij
Kerstvakantie t/m 5 januari
basketbaltoernooi

vr 6 december

vr 20 december
vr 27 december
week van 14 januari
do 17 januari
week van 20 januari en
de week van 27 januari
wo 22 januari
do 23 januari
vr 24 januari
wo 29 januari
wo 5 februari

Start 4xWijzer thema; ‘Waarheen’
19.30-20.30 uur Informatieavond voor kleuters die instromen
tussen januari en juni
CITO M toetsen
Collega’s van Jong Leren op bezoek
Groep 5 en 6 naar concertgebouw Amsterdam
Studiedag groep 1 t/m 4 vrij
#FEEST voor de ouders
10.30 uur Open podium

week van 17 februari

peuters op bezoek bij kleuters
peuters op bezoek bij kleuters
#FEEST
‘Mijn Franciscustijd’ mee naar huis
Groep 7 en 8 concertgebouw Amsterdam
Definitieve adviesgesprekken groep 8
10 minutengesprekken gr 1 t/m 7
Definitieve adviesgesprekken groep 8
10 minutengesprekken gr 1 t/m 7
Studiedag groep 1 t/m 4 vrij
StudieMIDDAG groep 5 t/m 8 om 12.00 uur vrij
Voorjaarsvakantie

week van 24 februari

Start 4xWijzer thema; ‘Onder onze voeten’

vr 28 februari

Groep 8 bezoekt Binnenhof

zo 1 maart

di 10 maart

#FEEST
Brede schoolaudit door Jong Leren
Groep 5 en 6 introductiequiz; leeskilometers maken!
Groep 7 techniek LABlessen bij technisch college in Velsen
Doelengesprek groep 5 t/m 8 leerkracht met leerling onder
schooltijd
#FEEST
Doelengesprek groep 5 t/m 8 met leerling onder schooltijd
Groep 5 en 6 leeskilometerwedstrijd t/m 6 april
Groep 5 voorstelling Peter Pan
Groep 6 voorstelling Buzz Kigotte

wo 11 maart

Groep 7 en 8 bezoek gemeentehuis

vr 13 maart

#FEEST

za 14 maart

Klusdag in de buurttuin

wo 18 maart

Schoolvoetbaltoernooi groep 5 t/m 8

vr 20 maart

#FEEST

ma 23 maart

vr 27 maart

Start 4xWijzer thema; ‘Gevaarlijk’
Open Podium
Uitwijk schoolvoetbaltoernooi groep 5 t/m 8
Finale schoolvoetbaltoernooi groep 5 t/m 8

di 31 maart

19.00 uur buurttuinavond

do 2 april

Theoretisch verkeersexamen groep 7

do 6 februari
vr 7 februari
di 11 februari
do 13 februari
vr 14 februari

ma 2 maart
di 3 maart
week van 4 maart en
week van 11 maart
vr 6 maart
ma 9 maart

wo 25 maart

Vanwege het 90-jarig jubileum van het onderwijs, wordt een aparte #FEEST kalender aan alle gezinnen uitgedeeld.

vr 3 april

Palmpasenstokken maken groep 4 naar Meerleven

do 9 april

Paasviering

vr 10 april

Goede Vrijdag groep 1 t/m 8 vrij

ma 13 april

Tweede Paasdag groep 1 t/m 8 vrij

wo 15 april

vr 17 april

Eindtoets IEP groep 8
Eindtoets IEP groep 8
19.00 uur buurttuinavond
#FEEST

27 april t/m 10 mei

Meivakantie

di 12 mei

do 14 mei

Avond4daagse
Avond4daagse
19.00 uur buurttuinavond
Avond4daagse

vr 15 mei

Avond4daagse

ma 18 mei

Jaarlijkse meting veiligheidsbeleving KANVAS groep 6,7 en 8

do 21 mei

Hemelvaart groep 1 t/m 8 vrij

vr 22 mei

Hemelvaart groep 1 t/m 8 vrij

do 28 mei

#FEEST

vr 29 mei

do 11 juni

#FEEST
Tweede Pinksterdag groep 1 t/m 8 vrij
Start 4xWijzer thema; ‘Hallo Wereld’
CITO E toetsen groep 3 t/m 7
Studiedag groep 1 t/m 8 vrij
19.30–21.00 uur decoratie avond; Hallo wereld
19.00 uur buurttuinavond
Studiedag groep 1 t/m 4 vrij
Groep 8 op kamp
CITO E toetweek groep 3 t/m 7
Groep 8 op kamp
Kennismakingsochtend nieuwe kleuters
Groep 8 op kamp
8.30 - 9.15 uur klassenouderoverleg evaluatie
Peuters op bezoek bij de kleuters
Peuters op bezoek bij de kleuters

ma 15 juni

Schaaktoernooi groep 5 t/m 8

wo 17 juni

#FEEST
Schaaktoernooi groep 3 en 4
‘Mijn Franciscustijd’ mee naar huis
“Hoe staan we er voor”gesprek groep 6 en 7
Facultatieve 10 min.gesprekken groep 1 t/m 5
“Hoe staan we er voor”gesprek groep 6 en 7
Facultatieve 10 min.gesprekken groep 1 t/m 5
13.00-14.30 uur musical groep 8 voor bovenbouw en buurt
9.30-11.00 uur musical groep 8 voor onderbouw en buurt
Groep 8 12.00 uur uit
19.30 uur afscheidsavond groep 8
12.15 uur groep 8 uitzwaaien
12.45-13.45 uur doordraaiuur leerlingen naar volgende groep
19.00 uur buurttuinavond
10.45 uur koffie voor ouders op het plein
11.44 uur aftellen
11.45 uur start zomervakantie voor alle groepen t/m 14 aug

do 16 april

wo 13 mei

week van 1 juni
di 2 juni
wo 3 juni
ma 8 juni
di 9 juni
wo 10 juni

do 18 juni
ma 22 juni
di 23 juni
do 25 juni
vr 26 juni
ma 29 juni
di 30 juni
wo 1 juli
vrij 3 juli

Vanwege het 90-jarig jubileum van het onderwijs, wordt een aparte #FEEST kalender aan alle gezinnen uitgedeeld.

