
Sdonderdag 27 april 2023CHOOLJAAR 2022-2023 

augustus open-klas-dag dinsdag 30 augustus 2022 van 17.00 tot 18.00 

september info-avond maandag 5 september 2022 om 19.00 
pedagogische studiedag vrijdag 30 september 2022 (kinderen zijn thuis!) 

oktober sponsorloop donderdag 13 oktober 2022 (voormiddag) 
oudercontact 1 dinsdag 18 oktober 2022 
fotograaf donderdag 20 oktober 2022 
verrassingsactiviteit (meer info volgt!) zondag 23 oktober 2023 (voormiddag) 
herfstvakantie van maandag 31 oktober 2022 tot en met zondag 6 november 2022 

november herfstwandeling donderdag 10 november 2022 (voormiddag) 
Wapenstilstand vrijdag 11 november 2022 

december Sint maandag 5 december 2022 
info-avond van de bosklassen maandag 12 december 2022 om 19.00 
rapport 1 vrijdag 23 december 2022 
kerstvakantie van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023 

januari bosklassen dinsdag 17 januari 2023 tot en met vrijdag 20 januari 2023 
winterwandeling maandag 30 januari 2023 (voormiddag) 

februari info-avond Wat na Wilgenduin? dinsdag 7 februari 2023 om 19.00 
carnaval vrijdag 17 februari 2023 
krokusvakantie van maandag 20 februari 2023 tot en met zondag 26 februari 2023 

maart oudercontact 2 donderdag 2 maart 2023 
pedagogische studiedag woensdag 15 maart 2023 (kinderen zijn thuis!) 
Verhalentocht vrijdag 17 maart 2023 

april paasvakantie van maandag 3 april 2023 tot en met zondag 16 april 2023 
Bingo voor de grootouders woensdag 19 april 2023 (voor de bas-klassen) 
lentewandeling donderdag 27 april 2023 (voormiddag) 

mei Dag van de Arbeid maandag 1 mei 2023 
schoolfeest zaterdag 6 mei 2023 
Hemelvaart woensdag 17 mei 2023, donderdag 18 mei 2023 en vrijdag 19 mei 2023 
Pinksteren maandag 29 mei 2023, dinsdag 30 mei 2023 en woensdag 31 mei 2023 

juni ontbijt zondag 4 juni 2023 
oudercontact 3 en rapport 2 maandag 19 juni 2023 
fietsdag maandag 26 juni 2023 
receptie voor de schoolverlaters dinsdag 27 juni 2023 
zomervakantie van zaterdag 1 juli 2023 tot en met donderdag 31 augustus 2023 

 

 


