Jozefschool

Jaarrooster 2019-2020

Om het jaarrooster te importeren in uw agenda op bijvoorbeeld uw telefoon of tablet kunt u deze link gebruiken:

https://www.jozefschool.net/info/kalender/
Dag

Datum

activiteit

September
Maandag

26 augustus

start schooljaar

Woensdag

28 augustus

hoofdluiscontrole

Maandag

2 september

info avond groep 7 VO traject/werkweek “Kanjerweek”

donderdag

5 september

algemene kennismakingsavond

9, 11, 20, 24, 26 september

startgesprekken 14:45 – 16:15 uur

25 september

groepen 8 - 12:00 uur vrij i.v.m. Kinderpostzegels

woensdag

“Kanjerweek”

Oktober
woensdag

2 oktober

start Kinderboekenweek “reis mee” t/m 13-10-2019

vrijdag

4 oktober

koffiecorner
12:00 alle kinderen vrij

maandag t/m woensdag

7 t/m 9 oktober

schoolfotograaf

donderdag

10 oktober

MOT vergadering (19:00 uur)

zaterdag

12 oktober

klusochtend

maandag

14 t/m 18 oktober

werkweek groepen 7

vrijdag 18

18 oktober

groepen 1/2 : leerlingen vrij i.v.m. nieuw meubilair

maandag t/m vrijdag

21 oktober t/m 25 oktober

herfstvakantie

maandag

28 Oktober

groepen 1/2 : leerlingen vrij i.v.m. nieuw meubilair

woensdag

30 Oktober

hoofdluiscontrole

November
maandag

11 november

culturele week
Sint Maarten

dinsdag

12 november

verjaardag Antoine

vrijdag

15 november

afsluiting culturele week kijkmiddag 13:15-13:45

maandag

18 november

ouderraad Sint versieren 19:00 uur

vrijdag

22 november

Zon in de Schoorsteen gr 6 t/m 8
koffiecorner

dinsdag

26 november

Jozeftheater W 8:45 – 9:30 en X van 9:45 -10:30

dinsdag en donderdag

26 en 28 november

oudergesprekken groepen 8 15:00-19:00 uur

Woensdag

27 november

Jozeftheater Y 8:45 – 9:30 en Z van 9:45 -10:30

December
donderdag

5 december

sinterklaasfeest

vrijdag

6 december

studiedag alle kinderen Vrij

maandag

9 december

ouderraad kerst versieren 19:00 uur

Woensdag

18 december

kerstviering Karmelkerk
kerstdiner 17:00 – 18:30 uur

Donderdag

19 december

opruimen kerst met ouderraad

Maandag t/m vrijdag

23 december t/m 3 januari

kerstvakantie

Januari - toetsmaand
woensdag

8 januari

hoofdluiscontrole

donderdag

16 januari

kennismakingsavond startgroep

Vrijdag

17 januari

koffiecorner

zaterdag

25 januari

klusochtend
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Februari - toetsmaand

dinsdag

11 februari

klaarzetten Carnaval / opbouwen spookhuis

woensdag

12 februari

Carnaval alle kinderen 12:00 uur Vrij

vrijdag

14 februari

rapport mee

maandag t/m vrijdag

17 t/m 21 februari

voorjaarsvakantie

woensdag

26 februari

hoofdluiscontrole

donderdag

27 februari

oudergesprekken gr. start t/m 8 15:00 – 19:00 uur

Maart
maandag

2 maart

oudergesprekken gr start t/m 8 15:00 – 19:00 uur

woensdag

4 maart

studiedag (alle kinderen vrij)

maandag

9 maart

start themaweken NME ‘Ontdek het allerkleinste’

Vrijdag

13 maart

koffiecorner

dinsdag

24 maart

algemene thema ouderavond

April
Vrijdag

3 april

Palmpasen gr 1 t/m 5

donderdag

9 april

Paasviering Karmelkerk / eieren zoeken

vrijdag

10 april

Goede vrijdag (Vrij)

maandag

13 april

2e paasdag

woensdag en donderdag

15 en 16 april

IEP eindtoets groepen 8

maandag t/m vrijdag

27 april t/m 8 mei

mei vakantie

Mei - toetsmaand
woensdag

13 mei

hoofdluiscontrole

vrijdag

15 mei

sportdag

zaterdag

16 mei

klusochtend

maandag t/m woensdag

18 t/m 20 mei

3 daagse groepen 8

donderdag

21 mei

Hemelvaart ‘Vrij’

vrijdag

22 mei

Vrij

woensdag

27 mei

Jozeftheater W 8:45 – 9:30 en X van 9:45 – 10:30
voorleeswedstrijd 10:45-11:15 groep 5/6
voorleeswedstrijd 11:15 – 11:45 groep 7/8

donderdag

28 mei

Jozeftheater Y 8:45 – 9:30 en Z van 9:45 – 10:30

vrijdag

29 mei

koffiecorner

Juni – toetsmaand
maandag

1 juni

2e Pinksterdag

dinsdag

2 juni

alle kinderen vrij Studiedag

maandag t/m zaterdag

8 t/m 13 juni

minivoetbaltoernooi RKDES

dinsdag

9 juni

kennismakingsavond start groep

vrijdag

12 juni

rapport mee

dinsdag en woensdag

16 en 17 juni

oudergesprekken 15:00 – 19:00 uur

donderdag

25 juni

schoonmaakavond bij kleuters

dinsdag

30 juni

afscheidsavond groepen 8

vrijdag

3 juli

alle kinderen 12:00 uur vrij

