Vakantierooster 2019-2020
Vorig schooljaar hebben we een vragenlijst uitgezet onder ouders betreffende extra vrije dagen
(studiedagen voor het team). Uit deze korte vragenlijst zijn duidelijke voorkeuren uitgesproken:
Het merendeel van de ouders (62,5%) vindt het prettig dat studiedagen aan de vakantie of een lang
weekend gekoppeld zitten. De vrijdag komt naar voren als de meest prettige dag om studiedag te
houden. (84,6%) Maandag (38,5%) en woensdag (44,6%) zijn een tweede optie. Dinsdag en donderdag
(beide 9,2%) worden het minst aantrekkelijk bevonden. Natuurlijk hebben wij zelf ook een planning
waar wij rekening mee moeten houden. Beide zijn dus van invloed op de planning van de extra vrije
dagen.
Hieronder het overzicht van vakanties, feestdagen en extra vrije dagen. Op deze dagen en/of dagdelen
zijn alle leerlingen vrij van school.
Vakantie / vrije dag
Zomervakantie
Extra vrije dag
Herfstvakantie
Extra vrije dag
Extra vrije middag
Kerstvakantie
Extra vrije dag
Carnavalsvakantie
Extra vrije dag
Goede Vrijdag
Tweede paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Extra vrije dag
Tweede Pinksterdag
Extra vrije dag
Extra vrije middag
Zomervakantie

Data
8 juli t/m 16 augustus 2019
Vrijdag 11 oktober 2019
14 oktober t/m 18 oktober 2019
Vrijdag 6 december 2019
Vrijdagmiddag 20 december 2019
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Vrijdag 7 februari 2019
24 februari t/m 28 februari 2020
Maandag 23 maart 2020
Vrijdag 10 april 2020
Maandag 13 april 2020
27 april t/m 8 mei 2020
Donderdag 21 mei 2020
Vrijdag 22 mei 2020
Maandag 1 juni 2020
Vrijdag 19 juni 2020
Vrijdagmiddag 10 juli 2020
13 juli t/m 21 augustus 2020

Extra info
Studiedag
Studiedag

Studiedag
Studiedag

Studiedag

Handig om alvast te weten:
I.v.m. de kerstviering zijn alle leerlingen op donderdagmiddag 19 december vrij. ’s Avonds van
17.00uur tot 19.00 uur worden alle leerlingen op school verwacht.
I.v.m. de carnavalsviering zijn de leerlingen van groep 1 en 2 op donderdagmiddag 20 februari vrij. Op
vrijdag 21 februari worden zij de hele dag op school verwacht.
I.v.m. de Koningsspelen draaien we een continurooster tot 14.00uur op vrijdag 24 april 2020. De
kleuters zijn die dag gewoon tot 12 uur aanwezig. De groepen 3 t/m 8 eten dan op het sportpark.
I.v.m. de eindviering draaien we een continurooster tot 14.00uur op donderdag 9 juli 2020; alle
leerlingen eten dan op school.
In de kalender die u begin volgend schooljaar ontvangt, kunt u de rest van alle activiteiten
terugvinden.

