Beste ouders,
Hierbij ontvangt u onze lijst bijzondere data en aan de achterkant een lijst
schooltijden, gymtijden en vakanties.
Wilt u deze lijst een mooie plaats geven in uw huis of agenda’s?

Lijst bijzondere data Prins Johan Frisoschool
Deze data zijn onder voorbehoud, wijzigingen geven we door via nieuwsbrieven of informatie mails.
Za 31 aug. 2019
Ma 2 sept. 2019
Di 10 sept. 2019
Do 3 okt. 2019
Vr 4 okt. 2019
Do 17 okt. 2019
Di 29 okt. 2019
Wo 30 okt. 2019
Vr 8 nov. 2019
Woe 13 nov. 2019
Do 14 en Di 19 nov. 2019
Vr 6 dec. 2019
Wo 18 dec. 2019
Do 19 dec. 2019
Di 28 jan. 2020
Ma 3 feb. 2020
Ma 10 feb. 2020
Do 13 en Di 18 feb. 2020
Vr 21 feb. 2020
2 mrt – 1 april 2020
Woe 11 mrt 2020
Vr 13 mrt. 2020
Di 17 mrt. 2020
Woe 1 apr. 2020
Ma 6 apr. 2020
Vr 17 apr. 2020
Ma 27 apr. 2020
Ma 4 mei 2020
Di 5 mei 2020
Ma 11 – do 15 mei 2020
Vr 5 juni 2020
Za 13 juni 2020
Ma 22 jun. 2020
Wo 1 jul. 2020
Do 2 jul. 2020
Vr 3 jul. 2020
Do 9 jul. 2020
Vr 10 jul. 2020
Ma 13 jul. 2020
Woe 15 jul. 2020
Ma 31 aug. 2020

Kinderomloop 5 of 15 km voor Sophia Kinderziekenhuis
8.30-9.00 uur inloopmoment voor kinderen en ouders van alle groepen
19.00-21.00 uur informatieavond voor alle ouders
Alvast dierendag; vanaf 14.45 uur zijn dieren welkom op het schoolplein
Fotograaf op school
kleedjesmarkt boeken
NIO en NPVJ groep 8
Studiedag voor alle leerkrachten, kinderen zijn vrij
Nationaal schoolontbijt voor alle groepen
Dankdag; de school heeft geen vrije morgen.
Kinderen die ’s morgens een kerkdienst bezoeken kunnen uiteraard vrij krijgen.
Gespreksavonden sociaal emotionele ontwikkeling voor alle ouders
Pakjesmorgen groep 1-6; groep 7-8 houdt een pakjesavond
Kerstviering groep 1-2 in hal van de school
Kerstviering groep 3-8 om 19.00 uur in Hervormde kerk aan de Scharloodijk
Open dag school en peuterspeelzaal van 9.00-11.50 uur
Teamdag leerlingzorg, alle kinderen zijn vrij
Rapport-1 gaat mee
Gespreksavond rapport
Warme truien dag, de kachel staat die dag op 17 graden
Themaweken
Landelijke biddag; de school heeft geen vrije morgen
Kinderen die ’s morgens een kerkdienst bezoeken kunnen uiteraard vrij krijgen.
10.30 uur creatieve workshops
Training weerbaarheid groep 7-8
10.30 uur sponsorloop + 11.30 uur kijkmoment naar aanleiding van themaweken
Jaarvergadering Adviesraad, MR en Oudercommissie vanaf 19.30 uur
’s morgens Koningsontbijt + spelen groep 0-4, ‘s middags spelen groep 5-8
+/- 9.45 uur aubade zingen in dorp
Studiedag meer- en hoogbegaafdheid, kinderen zijn vrij
Nationale vrije dag i.v.m. bevrijdingsdag
Eindtoets groep 8
Meester- en juffendag, in elke groep vieren we de verjaardag van de leerkrachten
Bazar voor onkosten schoolreisje
Teamdag leerlingzorg, alle kinderen zijn vrij
Optie schoolreis groep 0-1-2
Optie schoolreis groep 3-8
Vrije dag voor alle groepen
Afscheidsavond groep 8
Rapport-2 gaat mee
Schoonmaakavond vanaf 19.00 uur
11.30 uur Pannenkoeken eten voor kinderen. 12.15 uur alle leerlingen vrij
1e schooldag van het schooljaar 2020-2021

Schooltijden 2019-2020
Groep 0: maandagmorgen, dinsdag, donderdag, vrijdagmorgen.
Zij zijn op maandagmiddag, woensdag en vrijdagmiddag vrij
Groep 1-4:
Maandag, dinsdag, woensdagmorgen, donderdag en vrijdagmorgen
Zij zijn op woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij
Groep 5-8:
Maandag, dinsdag, woensdagmorgen, donderdag en vrijdag
Zij zijn op woensdagmiddag vrij
Ochtend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Middag op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag*
Woensdag

08.30 - 11.50uur
13.00 - 15.15uur
08.30 - 12.15uur

Pauze op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
Pauze op woensdag

10.15 - 10.30uur
10.30 - 10.45uur

Gymtijden schooljaar 2019-2020
Groep 0-1-2:
Woensdag in de hal van de school
Bij regen elke morgen gymschoenen mee i.v.m. binnenles bewegingsonderwijs.
Groep 3-4
Maandagmorgen groep 3-4, vertrek om 10.45 uur vanaf de school. Deze groep eindigt haar les bij de gymzaal
en mag vanaf 11.50 uur vanaf de gymzaal naar huis. Juf Lokker loopt dan terug naar school en neemt de
kinderen mee die niet vanaf de gymzaal naar huis gaan. ‘s Middags speelt groep 3-4 ongeveer 15 minuten op
het schoolplein.
Groep 5-6 en 7-8:
Maandagmiddag groep 7-8, starten om 12.55 uur bij de school óf 13.00 uur bij Ons Huis
Maandagmiddag groep 5-6, zij eindigen om 15.15 uur bij gymzaal Ons Huis
Donderdagmiddag groep 7-8, starten om 12.55 uur bij de school óf 13.00 uur bij Ons Huis
Donderdagmiddag groep 5-6, zij eindigen om 15.15 uur bij gymzaal Ons Huis

Vakanties en vrije dagen
Vakanties
Zomervakantie 2019
Herfstvakantie
Studiedag
Kerstvakantie*
Teamdag leerlingzorg
Voorjaarsvakantie*
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie incl. studiedag en Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Teamdag Leerlingzorg
Vrije dag na schoolreis
Zomervakantie 2020

eerste dag
do 18-07-2019
ma 21-10-2019
woe 30-10-2019
ma 20-12-2019
ma 03-02-2020
ma 21-02-2020
vr 10-04-2020
ma 20-04-2020
do 21-05-2020
ma 01-06-2020
ma 22-06-2020
vr 03-07-2020
donderdag 16-07-2020

*de laatste middag voor een vakantieweek met * zijn alle kinderen vrij.

laatste dag
vr 30-08-2019
vr 25-10-2019
woe 30-10-2019
vr 03-01-2020
ma 03-02-2020
vr 28-02-2020
ma 13-04-2020
di 05-05-2020
vr 22-05-2020
ma 01-06-2020
ma 22-06-2020
vr 03-07-2020
vr 28-08-2020

