
Schooljaarprogramma It Wrâldfinster 2020-2021 
 

Onder voorbehoud van wijzigingen. Volg ook de agenda via de school-app Social 
Schools. Planning moet soms worden aangepast.  
Dit geeft geen recht op vrije dagen! 

 

dag   van  t/m  wie activiteit 

zondag 16-aug-20     juf Anneke R jarig! 

maandag 17-aug-20 Eerste 
schooldag 

    GOUDEN WEKEN: opbouwwerk aan 
groepsdynamiek! 

zondag 30-aug-20     juf Nienke jarig! 

dinsdag 1-sep-20 vandaag   gr. 1-8 startgesprekken alle groepen, gr. 5 t/m 8 met 
ouders + lln. 

woensdag 2-sep-20 vandaag     startgesprekken alle groepen, gr. 5 t/m 8 met 
ouders + lln. 

donderdag 3-sep-20 vandaag   JF-WF ontruimingsoefening 

zaterdag 12-sep-20     juf Griet jarig! 

woensdag 16-sep-20     juf Barber jarig! 

woensdag 16-sep-20     gr. 8 + begel. Schoolkamp vertrek 

donderdag 17-sep-20     gr. 8 + begel. Schoolkamp 

vrijdag 18-sep-20     juf Berber jarig! 

vrijdag 18-sep-20     gr. 8 + begel. Schoolkamp terug 

maandag 28-sep-20     juf Antje jarig! 

woensdag 30-sep-20 vandaag     Startviering kinderboekenweek: 'En toen?' 

maandag 5-okt-20 vandaag…     planningsdag groep 1/2, kinderen groep 1/2 vrij 

donderdag 8-okt-20 vandaag     Slotviering kinderboekenweek  

zaterdag 10-okt-20       Herfstvakantie 

zondag 11-okt-20     juf Sief jarig! 

dinsdag 20-okt-20 vandaag     Talentenmiddag 1 

woensdag 21-okt-20 13:30 14:15 gr. 1/2+8 viering, ouders/belangstellenden welkom 

dinsdag 27-okt-20 vandaag     Talentenmiddag 2 

dinsdag 3-nov-20 vandaag   gr. 1 t/m 8 10-minuten-gesprekken-op-verzoek 

donderdag 5-nov-20 vandaag   JF-WF Nationaal Schoolontbijt 

vrijdag 6-nov-20 vandaag     Talentenmiddag 3 

donderdag 12-nov-20 vandaag…     team - studie/planningsdag, kinderen groep 1 t/m 8 
vrij 

vrijdag 13-nov-20 vandaag     Talentenmiddag 4 

maandag 16-nov-20 deze week   alle gr. Kanvas lln.volgsysteem Kanjertraining 

woensdag 18-nov-20 s ochtends   gr. 1 t/m 8 inloopochtend 

donderdag 19-nov-20 s ochtends   gr. 1 t/m 8 inloopochtend 

zondag 22-nov-20       Themaweek met Jozefschool, mogelijk gez. 
activiteiten rond jubileum Iisklup Heech? 

maandag 23-nov-20 deze week   alle gr. Kanvas lln.volgsysteem Kanjertraining 

dinsdag 24-nov-20 vandaag     Talentenmiddag 5 

dinsdag 1-dec-20 vandaag     Talentenmiddag 6 

donderdag 3-dec-20       Sinterklaasviering 

woensdag 16-dec-20       Kerstviering? 

dinsdag 29-dec-20     juf Yvonne jarig! 

zondag 10-jan-21       Leerling ontwikkelen volgsysteem (LOVS)-afname-
weken… 

zondag 17-jan-21     juf Anneke T. jarig! 

dinsdag 19-jan-21 13:30 14:15 gr. 3/4+7 viering, ouders/belangstellenden welkom 

woensdag 20-jan-21 19:00 
 

vrijw. 
Indeling 

schoonmaakavond 1/2 

donderdag 21-jan-21     juf Sietie jarig! 

vrijdag 29-jan-21     juf Jildau jarig! 



zondag 14-feb-21       deze weken: v.o.-adviesgesprekken groep 8 lkr. + 
ouders+ lln. 

maandag 15-feb-21 vandaag     team - studie/planningsdag, kinderen groep 1 t/m 8 
vrij 

dinsdag 16-feb-21 vandaag   alle gr. rapport 1 verschijnt 

woensdag 17-feb-21 vandaag   gr. 1 t/m 7 10-minuten-gesprekken  

donderdag 18-feb-21 vandaag   gr. 1 t/m 7 10-minuten-gesprekken  

zaterdag 20-feb-21       Voorjaarsvakantie 

woensdag 3-mrt-21       Palludaradag (onder voorbehoud), kinderen vrij 

maandag 8-mrt-21 15:00     V.O. keuze-gesprekken 

donderdag 11-mrt-21 13:30 14:15 gr. 5/6+1/2 viering, ouders/belangstellenden welkom 

zondag 14-mrt-21 deze week   gr. 6 t/m 8 Afname Kanvas, lln.volgsysteem Kanjertraining +  
Soc. Veiligheid 

zondag 21-mrt-21       Week van het geld 

donderdag 25-mrt-21 vandaag   gr. 1 t/m 7 10-minutengesprekken-op-verzoek 

zaterdag 27-mrt-21     juf Paula jarig! 

zondag 28-mrt-21 begin 
zomertijd 

    Palmpasen (kerk-school-gezinsdienst?) 

donderdag 1-apr-21       Paasviering 

vrijdag 2-apr-21       Goede Vrijdag & Pasen 

dinsdag 13-apr-21 13:30 14:15 gr. 3/4+8 viering, ouders/belangstellenden welkom 

dinsdag 20-apr-21 vandaag   gr. 8 IEP-toets  

woensdag 21-apr-21 vandaag   gr. 8 IEP-toets  

maandag 26-apr-21 vandaag…     planningsdag groep 1/2, kinderen groep 1/2 vrij 

dinsdag 27-apr-21       Koningsdag 

donderdag 29-apr-21     juf Alie jarig! 

vrijdag 30-apr-21       Koningsspelen? 

zaterdag 1-mei-21       meivakantie incl. Hemelvaartsdag 

dinsdag 4-mei-21       Dodenherdenking 

woensdag 5-mei-21       Bevrijdingsdag 

zondag 9-mei-21       Moederdag 

donderdag 13-mei-21       Hemelvaartsdag 

donderdag 20-mei-21 vandaag   allen schoolfotograaf KOCH? 

zondag 23-mei-21       Leerling ontwikkelen volgsysteem (LOVS)-afname-
weken… 

dinsdag 25-mei-21 vandaag…     team - studie/planningsdag, kinderen groep 1 t/m 8 
vrij 

donderdag 27-mei-21     juf Aletta jarig! 

woensdag 2-jun-21 13:30 14:15 gr. 7+5/6 viering, ouders/belangstellenden welkom 

donderdag 3-jun-21 vandaag    1/2 en 3-7 schoolreisje 

donderdag 17-jun-21 19:00   vrijw. 
Indeling 

schoonmaakavond 2/2 

vrijdag 18-jun-21 vandaag…     team - studie/planningsdag, kinderen groep 1 t/m 8 
vrij 

zondag 20-jun-21       Vaderdag 

maandag 21-jun-21 vandaag   alle gr. rapport 2 verschijnt 

dinsdag 22-jun-21 vandaag   gr. 1 t/m 7 10-minuten-gesprekken 

woensdag 23-jun-21 vandaag   gr. 1 t/m 7 10-minuten-gesprekken 

donderdag 1-jul-21 vandaag   gr. 8 + … musicaluitvoering groep 8 voor school en 's avonds: 
genodigden 

vrijdag 2-jul-21 s avonds   gr. 8 + … afscheidsavond + musical groep 8 voor team en 
ouders 

woensdag 7-jul-21       doorschuifmoment naar nieuwe groep 

donderdag 8-jul-21       laatste schooldag: slotactiviteit 

vrijdag 9-jul-21       laatste schooldag: vrij 

zaterdag 10-jul-21       zomervakantie tm 20 augustus 2021 

 


