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Wie-wat-waar-kalender 2021-2022 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

Hierbij ontvangt u de kalender van het schooljaar 2021-2022. De kalender bevat alle actuele informatie en is een aanvulling op de 
schoolgids. U vindt de meest recente schoolgids, eventueel met een aanvulling en de kalender ook op onze website www.cbsopehichte.nl 

We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk data (studiedagen, activiteiten etc.) in de kalender op te nemen.  
Gedurende het schooljaar zullen extra activiteiten gemeld worden in de digitale nieuwsbrief. Deze wordt per Social Schools naar alle 
ouders verstuurd.  
 
Mocht u fouten vinden of zaken die naar uw mening verbeterd zouden kunnen worden dan horen wij dat graag. U kunt uw notitie bij de 
leerkracht of bij de directeur inleveren of een mailtje sturen naar. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan horen wij dit graag, stuur 
dan gerust een bericht naar oph@palludara.nl. 
 
We wensen iedereen een goed schooljaar. 
 
Team CBS Op’e Hichte 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cbsopehichte.nl/
mailto:oph@palludara.nl
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De schooltijden 
 
Groep 1-4  Maandag 8.30 - 14.15 uur  
       Dinsdag 8.30 - 14.15 uur  
   Woensdag 8.30 - 14.15 uur 
   Donderdag 8.30 - 14.15 uur  
   Vrijdag  8.30 - 12.00 uur 
 
Groep 5 t/m 8  Maandag 8.30 - 14.15 uur  

   Dinsdag 8.30 - 14.15 uur  
   Woensdag 8.30 - 14.15 uur 

Donderdag 8.30 - 14.15 uur  
  Vrijdag  8.30 - 14.15 uur 

 

Continurooster 
De kinderen nemen zelf hun eten en drinken voor de ochtendpauze en de lunchpauze mee. Om het afval te beperken, willen we u vragen 
dit zo veel mogelijk mee te geven in herbruikbare trommels, bekers of flesjes. Er is geen koeling beschikbaar, dus houd daar bij het beleg 
en drinken rekening mee. Gezond en niet-bederfelijk beleg is bijvoorbeeld pindakaas, appelstroop of kokosbrood. Wilt u melk o.i.d. 
meegeven, dan is het een optie om een klein koeltasje mee te geven of een lunchbox met een koelelementje. Chips, snoep en fris in 
blikjes mogen niet mee naar school als pauzehap of lunch.  

Op tijd beginnen 
De vermelde tijden zijn officiële aanvangstijden van de lessen. Vanaf 8.20 uur is de deur open en kunnen de leerlingen naar binnen. Wij 
vragen u om buiten afscheid te nemen van uw zoon of dochter, dit geldt ook voor de leerlingen in de groepen 1 en 2. Hiermee willen wij 
de zelfstandigheid bevorderen van de leerlingen. Heeft u een snelle vraag of opmerking die echt niet kan wachten (of via Social Schools 
gesteld kan worden) dan mag u gerust even meelopen. De leerkracht is voor schooltijd niet beschikbaar voor een uitgebreid gesprek, dus 
zal bij een uitgebreider onderwerp een afspraak met u maken. Op bepaalde momenten zullen er inloopmomenten worden georganiseerd, 
u bent dan van harte welkom om even in de groep te komen kijken. Deze momenten worden via Social Schools met u gedeeld door de 
leerkracht van de groep. 
Om 8.30 uur beginnen de leerkrachten met de lessen. 
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Ziekte, verzuim en verlof van kinderen 
Is uw kind ziek of kan het om andere reden de school niet naar school, wilt u ons dan voor schooltijd op de hoogte brengen? Dit kan door 
te bellen naar school of door een bericht te sturen via Social Schools. Hebben wij geen bericht ontvangen en is uw kind niet op school 
gearriveerd, dan nemen wij na aanvang van de school contact met u op. 
Mocht uw kind onder schooltijd ziek worden, dan proberen we u altijd telefonisch te bereiken. We laten uw kind nooit zonder uw 
toestemming alleen naar huis gaan. Mocht uw kind langer ziek zijn dan kunt u altijd even contact opnemen met de leerkracht en vragen of 
er thuis ook gewerkt kan worden.  
Wanneer uw kind de basisschool bezoekt valt hij/zij onder de leerplichtwet. Kinderen van vier jaar mogen naar school, kinderen van vijf 
jaar en ouder moeten naar school.   
Voor aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties gelden strikte regels. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de 
directeur.  

De schoolarts 

Ieder jaar worden alle kinderen van groep 2 en de 9-jarigen gescreend door een medewerker van de Jeugdgezondheidsdienst (GGD). Zij 
kijkt naar de lichamelijke ontwikkeling en de lichamelijke gesteldheid van de kinderen. 
De resultaten hiervan worden besproken met de jeugdarts en de ouders. 
Soms wordt een kind opgeroepen voor nader onderzoek. 
Doel hiervan is dat mogelijke lichamelijke problemen zo vroeg mogelijk worden opgemerkt en behandeld. 
Indien dit voor uw kind nodig is, krijgt u hiervan tijdig bericht. 

Logopedie 

Logopedie wordt bij ons op school gegeven door Alisa van der Meulen. Zij is onderdeel van ‘Vanzelfsprekend Sneek’. 
Alisa is elke donderdag ochtend bij ons op school aanwezig om kinderen te begeleiden. 
Helaas zit er een max aan de hoeveelheid kinderen die zij kan zien. Wanneer uw kind aangemeld wordt voor logopedie kan het zijn dat 
uw kind op de wachtlijst komt. 
U kunt er uiteraard altijd voor kiezen om naar de praktijk zelf te gaan. 

Fysiotherapie 

Marije Bakker van Topfysio begeleidt onze kinderen op het gebied van fysiotherapie. Marije is elke woensdag bij ons aanwezig. 
Ook voor haar geldt dat zij slechts een beperkt aantal kinderen op school kan ondersteunen. 

Inzet van logopedie/ fysiotherapie wordt soms door de ouders zelf geïnitieerd, maar het kan ook zijn dat onze leerkrachten dat advies 
geven. Dit wordt uiteraard met u besproken. Wanneer aanmelding plaatsvindt kan dit via school. Dit hoeft niet. 
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Veilig lopen en fietsen rondom school 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen veilig van en naar school  
kunnen komen. Dat lukt het beste als de kinderen lopend of met 
de fiets worden gebracht. Is het toch nodig om de auto te gebruiken,  
wilt u dan parkeren bij de Poeisz? Parkeren op het trottoir in de  
straat bij school leidt tot onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties.  
Omdat wij graag op het plein genoeg ruimte willen houden om  
te spelen hebben wij een fietsgrens. Alleen de leerlingen die  
buiten de rode cirkel wonen mogen op de fiets naar school. 
De fietsen moeten in de rekken geplaatst worden, ook voor  
steppen geldt dat deze in de rekken geplaatst moeten worden  
en dus niet binnen gestald kunnen worden. In de pauze worden  
er geen steps, skeelers of skateboards toegestaan.  
Komt uw kind op skeelers naar school, vergeet u dan niet om  
schoenen mee te geven? 

 

Gym/bewegingsonderwijs 
Bewegen heeft een belangrijke plaats in het weekrooster.  
De kleuters spelen iedere dag buiten en gebruiken hierbij  
verschillende materialen zoals (loop) fietsen, karren, stelten,  
steppen, zandbakmateriaal en dergelijke. Daarnaast gymmen zij  
minimaal een keer per week in de gymzaal op school. De kinderen van groep 3 tot en met 8 gymmen een keer per week in de grote 
gymzaal in het dorp. Hier lopen zij onder begeleiding van de leerkracht naar toe. In de gymlessen krijgen de kinderen een breed aanbod 
van verschillende bewegingsactiviteiten op het gebied van sport en spel. De kinderen hebben allemaal een gymtas op school. In deze 
gymtas zit een sportbroek, T-shirt en gymschoenen zonder zwarte zolen (waarop kinderen niet uit kunnen glijden). De gymspullen nemen 
de kinderen mee van huis. 

 
Gymkleding 
Groep 1/2 gymt in het speellokaal. Gymschoenen aan mag, maar deze moeten wel door het kind zelf aangedaan kunnen worden, zonder 
hulp van de leerkracht. Voor de overige groepen is gebruik van gymkleding en gymschoenen tijdens de gymlessen verplicht. 
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Gymrooster 

Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

  
Groep 3  
  
Groep 4  

  
  
  
Groep 6  

  
  
  
Groep 7/8  

    
  
  
Groep 5  

 
 
Vakanties en vrije dagen 
Herfstvakantie                                                    16 oktober t/m 24 oktober 
Kerstvakantie                                                       25 december t/m 9 januari 
Voorjaarsvakantie                                                19 februari t/m 27 februari 
Goede vrijdag en 2e Paasdag                                        15 en 18 april 
Meivakantie (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag)         23 april t/m 8 mei 
Hemelvaart                                                                     26 en 27 mei 
Pinksteren                                                                        6 juni 
Zomervakantie                                                               16 juli t/m 28 augustus 
 
Vrije dagen voor leerlingen 
Maandag 25 oktober (na de herfstvakantie) 
Woensdag 15 december 
Vrijdag 24 december leerlingen groep 5 t/m 8 12.00 uur vrij 
Dinsdag 8 februari 
Woensdag 2 maart (Palludaradag)  
Vrijdag 3 en dinsdag 7 juni (rond Pinksteren) 
Donderdag 14 juli alle leerlingen om 12.00 uur vrij 
Vrijdag 15 juli alle leerlingen vrij i.v.m. zomervakantie 
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Foto en filmgebruik op school  
Er worden regelmatig foto’s gemaakt van schoolactiviteiten. Wanneer u uw kind aanmeldt op de school kunt via het  
inschrijfformulier aangeven of er foto’s van uw kind gebruikt mogen worden voor communicatiemiddelen. U kunt in  
Social Schools (oudercommunicatieplatform) ten alle tijde uw besluit herzien of aanpassen. Bij de foto’s worden  
nooit de adressen en telefoonnummers geplaatst.  

Het kan ook voorkomen dat ouders foto’s e.d. maken tijdens schoolactiviteiten. Het delen van foto’s van uw kind door andere ouders op 
bijvoorbeeld social media valt niet onder de verantwoordelijkheid van de school. De school heeft daar geen invloed op. Wij gaan ervan uit 
dat indien u als ouder/verzorger tijdens een schoolactiviteit foto’s e.d. maakt, u daar zeer terughoudend en integer mee omgaat. Wij 
verzoeken u dan ook zeer terughoudend te zijn bij het plaatsen op internet van beelden waarop andere kinderen staan dan uw eigen 
zoon/dochter. 

 
Schoolmaterialen 
Leerlingen krijgen op onze school verschillende schoolmaterialen. Sommige van die materialen hebben ze alleen nodig in één groep, 
soms zijn ze in meerdere groepen te gebruiken (denk aan vulpen, liniaal). We verwachten dat de leerlingen zorgvuldig met de materialen 
omgaan. Bij onzorgvuldig gebruik, verlies of vernieling worden de kosten altijd in rekening gebracht. Het materiaal wordt dan via school 
opnieuw aangeschaft. Voor de prijs berekenen we de prijs die de schoolleverancier rekent. De leerlingen mogen een etui van thuis mee 
nemen, deze moet echter wel in het laatje van de tafel kunnen. 

Verzekeringen 

Het bestuur van Palludara heeft een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) afgesloten voor leerlingen en leerkrachten van al haar 
scholen. Ouders die op school werkzaamheden doen, zijn hierdoor door de school WA-verzekerd. 
 
Daarnaast heeft Palludara voor al haar scholen een ongevallenverzekering afgesloten.  
Dit betekent dat leerlingen zijn verzekerd voor ongevallen binnen de school en tijdens excursies, schoolreisjes en het schoolkamp.  
Tijdens het naar school en naar huis gaan zijn leerlingen verzekerd voor ongevallen. 
 
In de school zijn eigendommen van leerlingen niet verzekerd.  
Een verdwenen jas of een beschadigde fiets zijn bijvoorbeeld niet gedekt.  
De school adviseert ouders daarom nadrukkelijk om kinderen geen ‘kostbaarheden’ mee naar school te geven. 
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Trakteren met een verjaardag 
Het is een feest als je jarig bent en het is een feest om te mogen trakteren. We willen dan ook niet een lijst geven van verboden traktaties. 
Ook hier willen we weer een beroep doen op uw eigen verantwoordelijkheid en geven we aan dat gezonde traktaties de voorkeur hebben. 
Houd er wel rekening mee dat het een extra tussendoortje is; het hoeft geen grote traktatie te zijn. Het belangrijkste is dat het kind moet 
trakteren op iets dat het zelf ook leuk vindt. Er zijn hele leuke, eenvoudige traktaties te vinden in boekjes of op internet. Ook hier moeten 
we met elkaar de nuance blijven zoeken en de middenweg vinden tussen en gezond én leuk om op te trakteren 
 
Verjaardagen van de leerkrachten 
De verjaardagen van de leerkrachten vieren wij gezamenlijk, de datum vindt u terug in de kalender. In elke groep vinden er gedurende 
deze dag gezellige activiteiten plaats. 
Sommige kinderen vinden het fijn een klein cadeautje aan de groepsleerkracht te geven, maar dat hoeft zeker niet! Als kinderen dan al 
graag iets willen geven dan is een tekening of een eigen knutsel meer dan voldoende! 
 
Sint Maarten 
In alle groepen wordt er een lampion gemaakt. 
 
Sinterklaas 
Vanaf groep 5 worden er lootjes getrokken, de leerlingen verpakken het cadeau in een leuke surprise vergezeld van een brief. Voor de 
leerlingen van groep 1 t/m 4 is een heuse schatkamer ingericht, hier mogen de leerlingen na het bezoek van sinterklaas een mooi cadeau 
uitzoeken. 
 
Moederdag en Vaderdag 
In alle groepen wordt er aandacht besteed aan moeder- en vaderdag. Mocht er hieromtrent bijzonderheden zijn, bespreekt u dit dan met 
de leerkracht van uw kind? 
 
Zelfstandigheid 
In het basisonderwijs wordt er een beroep gedaan op de zelfstandigheid van uw kind. Leer uw kind daarom zichzelf aan en uit te kleden 
(bij moeilijke knopen/veters helpt de leerkracht). Ook gaan we ervan uit dat uw kind zindelijk is en zelf zijn/ haar bips kan afvegen. 
Mochten er medische redenen zijn waardoor dit niet lukt dan horen we dit graag van u. 
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Het Kriebelteam 

In de week na iedere vakantie, controleert ” Het Kriebelteam” op hoofdluis.   
Indien nodig, gebeurt dit nog vaker. 
We zijn blij dat wij samen, school én ouders, erg alert zijn op hoofdluis en de bestrijding ervan. 
 

De bieb in school 

De bieb in school is “open” op dinsdagochtend. Elke leerling kan hier lenen; er is geen pas voor nodig.  
Wilt u wel een tas mee geven? 
 

Kinderopvang en BSO 

In ons gebouw hebben ook een kindercentrum Thuis bij Thea en de peuters hun vaste plek. 
Na schooltijd maakt de BSO gebruik van ruimtes binnen de school. 
 

Thuis bij Thea 

Kindercentrum Thuis bij Thea verzorgt de Voor- en naschoolse opvang voor CBS Op ‘e Hichte, ook in vakanties vangen zij kinderen op. 
Voor meer informatie en/of het aanmelden van uw kind:  
 
Bezoekadres:  
De Terp 2 
8629 RA Scharnegoutum. 
 
Postadres: 
Kindercentrum Thuis-bij-Thea 
Walperterwei 41G 
8731 CD  Wommels 
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Contactgegevens leerkrachten: 
Als u contact op wilt nemen met de leerkracht dan kan dit bij voorkeur via Social Schools. Soms kan het echter handiger zijn om te mailen; 
hieronder treft u daarom de mailadressen. (Wij willen u vragen om uw kind niet via de mail ziek of afwezig te melden, hiervoor kunt u 
Social Schools gebruiken of telefonisch contact opnemen met de school.) 
Als u een e-mail of bericht via Social Schools stuurt, kunt u erop rekenen dat u binnen 3 werkdagen antwoord krijgt. ‘s Avonds en in het 
weekend ontvangt u in principe geen reactie van ons, tenzij de situatie daarom vraagt. Het email /Social Schools verkeer is bedoeld voor 
overleg over praktische zaken, afspraken en het verstrekken van informatie. Het is niet bedoeld voor discussies, meningsverschillen of 
emotioneel geladen boodschappen. Heeft u een klacht, maakt u dan een afspraak voor een persoonlijk gesprek.  
 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de medewerkers van ons team: 

  
Groep 0/1  
Juf Yvonne    yvonnekolk@palludara.nl  

  
Groep 1/2  
Juf Niese Klaziena       nieseklazienavanderweij@palludara.nl  

 Juf Tanja               Tanjaaltena@palludara.nl  
  

Groep 3/4  
Juf Anny      annybrouwer@palludara.nl  
Juf Brechtsje                 brechtsjefeenstra@palludara.nl  

  
Groep 4/5:  
Juf Els    elswagenaar@palludara.nl  
Juf Iris     irisdeboer@palludara.nl  

  
Groep 6:  
Meester Nico   nicoaltena@palludara.nl  

 
 

 
Groep 7/8:  
Juf Dayonne  dayonneverheul@palludara.nl  
Juf Bianca   biancaolivier@palludara.nl  
  
Onderwijsondersteunend   
Juf Lisanne   lisannepieksma@palludara.nl  
Juf Susanna   susannazuidema@palludara.nl  
Juf Tamara   tamarabootsma@palludara.nl  
  
  
IB-er:  
Juf Fenna   fennazeinstra@palludara.nl  
  
Interim-directeur:  
Juf Jeanet   jeanetminks@palludara.nl  
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CBS Op'e Hichte

Schoolkalender

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Start nieuwe schooljaar

Augustus 2021

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
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CBS Op'e Hichte

Schoolkalender

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

makingsgesprekken zegelactie

Start Kinderpost- Juf Iris jarig

makingsgesprekken

Deze week kennis- Juf Els jarig

makingsgesprekken (inhaal vorig schooljaar)

Deze week kennis-

Deze week kennis- 19.00 MR vergadering Schoolfotograaf Schoolreisje Meester Nico jarig

September 2021

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
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CBS Op'e Hichte

Schoolkalender

1 2

3 4 5 6 7 8 9

Einde Kinderpost-

zegelactie

10 11 12 13 14 15 16

uitnodiging leerkracht

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

alle leerlingen vrij

Studiedag Ouderraad vergadering

Juf Tanja jarig

boekenweek Juf Brechtsje jarig

Einde Kinder- HERFSTVAKANTIE HERFSTVAKANTIE HERFSTVAKANTIE HERFSTVAKANTIE HERFSTVAKANTIE

Oudergesprekken op

Start Kinderboekenweek

Oktober 2021

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
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CBS Op'e Hichte

Schoolkalender

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 1e advent 29 30

uitnodiging leerkracht

Oudergesprekken op

19.00 MR vergadering

November 2021

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
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CBS Op'e Hichte

Schoolkalender

1 2 3 4

5 2e advent 6 7 8 9 10 11

12 3e advent 13 14 15 16 17 18

19 4e advent 20 21 22 23 24 25 1e kerstdag

26 2e kerstdag 27 28 29 30 31 oudjaarsdag

KERSTVAKANTIE KERSTVAKANTIE KERSTVAKANTIE KERSTVAKANTIE KERSTVAKANTIE

12.00 vrij

Kerstviering Leerlingen groep 5 t/m 8

alle leerlingen vrij

Studiedag

Sinterklaas

Sint op school

December 2021

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
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CBS Op'e Hichte

Schoolkalender

1 Nieuwjaars-

dag

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Deze week cito-toetsen

groep 3 t/m 8

groep 3 t/m 8

Deze week cito-toetsen Juf Lisanne jarig

19.00 MR vergadering vergadering Ouderraad

Weer naar school

Juf Tamara jarig

KERSTVAKANTIE KERSTVAKANTIE KERSTVAKANTIE KERSTVAKANTIE KERSTVAKANTIE

Januari 2022

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
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CBS Op'e Hichte

Schoolkalender

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

groep 3 t/m 8

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

VOORJAARSVAKANTIE VOORJAARSVAKANTIE VOORJAARSVAKANTIE VOORJAARSVAKANTIE VOORJAARSVAKANTIE

n.a.v. rapportfolio

Oudergesprekken

Rapportfolio meealle leerlingen vrijDeze week cito-toetsen
Studiedag

Schoolkeuze gesprekken

groep 8

groep 3 t/m 8

Deze week cito-toetsen

Februari 2022

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
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CBS Op'e Hichte

Schoolkalender

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Week van het geld

19.00 MR vergadering

alle leerlingen vrij ouderraad vergadering

Studiedag Palludara juf Niese Klaziena jarig

Maart 2022

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
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CBS Op'e Hichte

Schoolkalender

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 Goede vrijdag 16

17 1e Paasdag 18 2e Paasdag 19 20 21 22 23

24 25 26 27 Koningsdag 28 29 30

MEIVAKANTIE MEIVAKANTIE MEIVAKANTIE MEIVAKANTIE MEIVAKANTIE

19.00 MR vergadering Eindtoets groep 8 Eindtoets groep 8 Koningsspelenleerlingen vrij

Paasviering leerlingen vrij

Nationale buitenlesdag

Juf Yvonne jarig

April 2022

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
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CBS Op'e Hichte

Schoolkalender

1 2 3 4 5 Bevrijdingsdag 6 7

8 Moederdag 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 Hemelvaart 27 28

29 30 31

19.00 MR vergadering Meester- en juffendag leerlingen vrij leerlingen vrij

op uitnodiging leerkracht

Juf Fenna jarig
Deze week gesprekken

MEIVAKANTIE MEIVAKANTIE MEIVAKANTIE MEIVAKANTIE MEIVAKANTIE

Mei 2022

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
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CBS Op'e Hichte

Schoolkalender

1 2 3 4

5 1e Pinksterdag 6 2e Pinksterdag 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 Vaderdag 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

 n.a.v. rapportfolio

oudergesprekken Schoolreisje 19.00 MR vergadering Juf Susanna jarig

Rapportfolio mee

groep 3 t/m 7

Deze week cito-toetsen Juf Anny jarig

groep 3 t/m 7 alle leerlingen vrij

Deze week cito-toetsen Studiedag Ouderraad vergadering

alle leerlingen vrij

Studiedag

Juni 2022

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
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CBS Op'e Hichte

Schoolkalender

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE

t/m 26 augustus

Laatste schooldag 

leerlingen groep 8

groepen

Leerlingen 12.00 vrij

Afscheidsavond groep 8

Wisseldag nieuwe Laatste schooldag

Alle leerlingen vrijleerlingen groep 1 t/m 7

Juli 2022

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

 


