Jaarkalender OBS De Dennenkamp 2020 - 2021
Week Maandag

Dinsdag

Woensdag

17 aug 1e schooldag

Vrijdag

Gezinsactiviteit en Gezellige
bijpraten einde
startdag
middag (OR org)
kinderen
Info avond en
zakelijke
ouderavond
Omg 10 min
gesprekken

24 aug

31 aug

Donderdag

Omg 10 min
gesprekken

7 sept
14 sept
21 sept

Opening
sportweek

nieuwsbrief

28 sept
5 okt
12 okt

Herfstvakantie

19 okt
26 okt

Nio groep 8

nieuwsbrief

Afsluiting crea 1

Studiedag
Kinderen vrij

oudergesprekken

nieuwsbrief

2 nov
9 nov
16 nov
23 nov

oudergesprekken

30 nov

Sint

7 dec
14 dec

kerstfeest

21 dec

Kerstvakantie

28 dec

Kerstvakantie

nieuwsbrief

4 jan
11 jan
18 jan
25 jan
1 feb

Afsluiting crea 2

8 feb
15 feb

oudergesprekken Voorstelling 3/4
22 feb

Nieuwsbrief
oudergesprekken rapport

voorjaarsvakantie

1 mrt
8 mrt
15 mrt
22 mrt
29 mrt

Voorstelling 1/2
Nieuwsbrief

rekendag
Studiedag
Kinderen vrij

Goede vrijdag

5 apr

Tweede Paasdag

12 apr

Afsluiting crea 3

19 apr

Cito groep 8
Voorstelling 5/6

Cito groep 8

26 apr

Meivakantie

3 mei

Meivakantie

10 mei

Cito groep 8

Grote peuterdag
Koningsspelen

Hemelvaart

Vrij

17 mei
24 mei Tweede Pinksterdag Studiedag

Nieuwsbrief

kinderen vrij
31 mei

Schoolreis 1/2

7 juni

Schoolreis 3/6

14 jun
21 jun
28 jun
5 juli

vossenjacht
12 juli t/m
20 aug

Kamp 7/8
oudergesprekken
Musical 7/8
Wisseldag
Afscheid groep 8

Kamp 7/8
oudergesprekken

Juffendag 1/2
Nieuwsbrief
Kamp 7/8
Rapport
Laatste schooldag

Zomervakantie

Gym alle groepen op de woensdag een extra lang uur, groep 7/8 eindigt daarmee op de locatie:
Nieuwe gymzaal Carroussel. Daarnaast bewegen we regelmatig in en om de school.
Zwemmen groep 3/4 op dinsdagmiddag om de week. De les eindigt om 14:00 uur. De kinderen kunnen
bij het zwembad worden opgehaald vanaf 14:15 uur. De leerkracht en begeleider blijven bij de
kinderen totdat iedereen is opgehaald.
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft waarin wij als school kunnen groeien/ verbeteren, dan staan
wij hier zeker voor open deze te ontvangen. U kunt daarvoor een afspraak maken met de directeur.
Het creacircuit is een groepsdoorbroken circuit waarbij er ruimte is voor creatieve uitspattingen in de
breedste zin van het woord. Dans, drama, techniek, knutselen, programmeren zou allemaal op de
planning kunnen komen. Wilt u daar een bijdrage aan leveren door bv een circuit van 4 keer voor een
klein groepje kinderen te verzorgen? Meld u aan middels de ouderhulplijst.

Een fijn schooljaar gewenst!

