OBS Aldoende jaaroverzicht 2017-2018
September 2017

Oktober 2017
dinsdag 3

- informatieochtend nieuwe ouders
09.00-10.30 uur in Aldoende 2
woensdag 4 - start kinderboekenweek
- Inloop groep 1-8
maandag 9
- Deze week omgekeerde 10 minuten
gesprekken
vrijdag 20
- studiedag, kinderen vrij
HERFSTVAKANTIE: 23 t/m 27 oktober
maandag 30 - studiedag, kinderen vrij

dinsdag 5
maandag 11

- eerste schooldag, inloop groep 1-8
- deze week wordt de klassenouder
gekozen
donderdag 21 - kennismakingsavond
Intekenlijst omgekeerde 10minutengesprekken

November 2017
donderdag 2
maandag 6
maandag 27
woensdag 29
maandag 20
vrijdag 24
dinsdag 28

December 2017

- inloop 3-8
- voorlopig adviesgesprek groep 8
- oudergesprekken groepen 3
- oudergesprekken groepen 3
- week v/d mediawijsheid
- versieren voor Sint door ouders
- informatieochtend voor nieuwe
ouders 9:00-10:30 uur in Aldoende 2

Vrijdag 1
dinsdag 5
woensdag 6

- inloop 3-8
- Sintfeest, kinderen 13 uur vrij
- Wisseling versiering Sint naar kerst
door ouders
donderdag 21 - kinderen 12 uur vrij
kerstdiner 17-18.30 uur
vrijdag 22
- Kinderen om 12 uur vrij
- Opruimen kerst door ouders

KERSTVAKANTIE: 25 december t/m 5 januari
Januari 2018
maandag 15
woensdag 24
maandag 29

- inloop 3-8
- Nationale voorleesdag
- in deze week definitief advies
groep 8

Februari 2018

Bekijk onze website voor meer informatie over bijvoorbeeld
klassenouder(s), ouderraad en MR: www.obsaldoende.nl

dinsdag 6
woensdag 14
maandag 19
dinsdag 20

- inloop 3-8
- studiedag
- intekenlijst rapport
- informatieochtend voor nieuwe
ouders 09.00-10.30 in Aldoende 2
vrijdag 23
- rapport mee
VOORJAARSVAKANTIE: 26 februari t/m 2 maart

Maart 2018
maandag 5
dinsdag 6
woensdag 14
maandag 19
donderdag 29
vrijdag 30

April 2018

- deze week rapportgesprekken
- informatieavond voor ouders
“vlinders in je buik” 19.30 uur
- inloop 3-8
- week van de lentekriebels
- studiedag, kinderen vrij
- goede vrijdag, kinderen vrij

Mei 2018
- Pinksteren, kinderen vrij
- informatieochtend nieuwe ouders
09.00-10.30 uur in Aldoende 2
Woensdag 16 - schoolreis groepen 3-4
woensdag 23 - kleuterkoor
vrijdag 25
- inloop 3-8
maandag 28 - start avond4daagse
donderdag 31 - einde avond4daagse
maandag 21
dinsdag 15

Juli 2018
maandag 2
- deze week rapportgesprekken
2,3,4 juli
- schoolkamp groepen 7
4,5,6 juli
- schoolkamp groepen 8
Dinsdag 10
- schoolreis groepen 5-6
dinsdag 17
- afscheid groep 8
vrijdag 21
- kinderen om 12 uur vrij
ZOMERVAKANTIE: 23 juli t/m 2 september

maandag 2
woensdag 18
woensdag 25
donderdag 19
MEIVAKANTIE

Bekijk onze website voor meer informatie over bijvoorbeeld
klassenouder(s), ouderraad en MR: www.obsaldoende.nl

Vrijdag 8 juni
maandag 11
maandag 18
maandag 18
maandag 25
donderdag 28
vrijdag 29

-Tweede paasdag, kinderen vrij
- Schoolreis groepen 1-2
- Dalton workshops door ouders
- inloop 3-8
- 27 april t/m 11 mei

Juni 2018
-sportdag groepen 5-8
- studiedag, kinderen vrij
- intekenlijst rapport
- inloop 3-8
- deze week adviesgesprekken groep 7
- rapport mee
- studiedag, kinderen vrij

