Agenda De Zwaneridder 2018-2019
Schooltijden
Peuters : maandag t/m vrijdag: 8.30 - 12.50 uur
Kleuters : maandag t/m vrijdag: 8.30 - 12.50 uur: na de krokusvakantie gaan de oudste kleuters ook
dinsdagmiddag naar school tot 15.00 uur
klas 1 en 2 :
maandag, woensdag en vrijdag : 8.30 - 12.50 uur
dinsdag en donderdag : 8.30 - 15.00 uur
klas 3 t/m 6
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : 8.30 - 15.00 uur
woensdag: 8.30 - 12.50 uur
pauzes
pauzes klas 1 t/m 6 :10.45 - 11.00 uur
middagpauze klas 3 t/m 6 :13.00 - 13.30 uur
Wij verzoeken u vriendelijk ervoor te zorgen, dat uw kind op tijd op school is. De bel gaat om 8.25
uur. Alle klassen, ook de kleuterklassen, dienen stipt om 8.30 uur te beginnen.

Opening schooljaar
Op de eerste schooldag, maandag 27 augustus 2018 worden de oudste kleuters die naar de 1ste klas
gaan feestelijk verwelkomd in de Ridderzaal. De 1e klassers starten om 8.30 uur in hun eigen
kleuterklas. De ouders van deze kinderen kunnen hierbij aanwezig zijn (8.45 - 9.45uur). De school is
om 12.50 uur uit.

Vakanties, vrije dagen en vrije dagdelen
Herfstvakantie : 22-10-18 t/m 26-10-18 (week 43)
Kerstvakantie : 24-12-18 t/m 04-01-19 (week 52-17 en 01-18)
Voorjaarsvakantie : 25-02-19 t/m 01-03-19 (week 09-18)
Pasen : 19-04-19 t/m 22-04-19
Meivakantie : 29-04-19 t/m 10-05-19 (week 18-19 en week 19-19)
Hemelvaart : 30-05-19
Pinksteren : 10-06-19
Zomervakantie : 22-07-19 t/m 01-09-2019 (week 30 t/m 35-19)

Vrije dagen
Studiedag : vrijdag 12 oktober 2018
Studiedag kleuterleerkrachten : donderdag 11 oktober 2018. Alleen kleuters vrij
Studiedag : maandag 26 november 2018
Studiedag Pallas : woensdag 16 januari 2019
Studiedag : vrijdag 31 mei 2019
Studiedag : maandag 1 juli 2019

Vrije dagdelen: school uit om 12.50 uur
Eerste schooldag : maandag 27 augustus 2018
Michaëlsviering : vrijdag 28 september 2018
Sint Maarten : vrijdag 9 november 2018
Korte dag i.v.m. kerstspel: donderdag 20 december 2018
Kerstviering : vrijdag 21 december 2018
Winterfeest : vrijdag 22 februari 2019
Pinksterviering : vrijdag 7 juni 2019
Sint Jansviering: vrijdag 21 juni 2019 (verschoven lestijd i.v.m. avondprogramma)
Laatste schooldag : vrijdag 19 juli 2019 (school om 11.00 uur uit)

Afwijkende schooltijden
Sint Maartenviering : vrijdag 9 november 2018 van 17.00 - 18.30 uur
Sint Jansviering : vrijdag 21 juni 2019 van 17.00 – 20.00 uur
Kerstspel: donderdag 20 december 2018: 17.00 en om 19.30 uur
Deze dagdelen zijn verplichte schooltijd voor alle kinderen, behalve voor de 4 - en 5 - jarigen.

Viering van jaarfeesten
Michaëlsviering : vrijdag 28 september 2018
Sint Maartenviering : vrijdag 9 november 2018 (’s avonds 17.00-18.30)
Eerste Adventsviering : maandag 3 december 2018

Sint Nicolaas : woensdag 5 december 2018
Sint Lucia : donderdag 13 december 2018
Kerstviering : vrijdag 21 december 2018
Driekoningen : maandag 7 januari 2019
Winterfeest : vrijdag 22 februari 2019
Palmpasenviering : vrijdag 12 april 2019
Paasviering : donderdag 18 april 2019
Pinksterviering : vrijdag 7 juni 2019
Sint Jansviering : vrijdag 21 juni 2019 (’s avonds 17.00-20.00 uur)

Voorstellingen
Muziekochtenden : zondag 11 november 2018 en zondag 24 maart 2019
Kerstspel : donderdag 20 december 2018

Lentemarkt
Zaterdag 30 maart 2019 van 10.30 – 14.30 uur

Open Dag
De Open Dag van De Zwaneridder is op zaterdag 13 april 2019 van 10.00 - 13.00 uur.

Inloopochtenden van 8.30 – 10.30 uur
Gedurende het schooljaar worden maandelijks inloopochtenden georganiseerd tussen 8.30 uur –
10.30 uur, zodat u kennis kunt maken met het onderwijs in de praktijk. De inloopochtenden zijn op:
Wo. 10 oktober 2018
Ma. 19 november 2018
Ma. 14 januari 2019
Wo. 13 februari 2018
Wo. 12 juni 2019

Ouderavonden
Er is een aantal ouderavonden voor het komend schooljaar vastgesteld waarbij er een algemeen
gedeelte is met een spreker die een lezing geeft over specifieke onderwerpen die een relatie hebben
met de vrijeschoolpedagogiek en die zijn gericht op de leeftijdsfase van de kinderen in de
betreffende klass(sen). Na het informerende deel van deze ouderavonden zal de ouderavond na de
pauze gesplitst worden en gaat deze verder in de specifieke klassen, die bij de avond genoemd zijn.
Op de eerste algemene ouderavond zal dat niet gebeuren en wordt ingegaan op schoolbrede
actualiteiten en onderwerpen.
-

Maandagavond 10 september 2018 algemene ouderavond
Maandagavond 17 september 2018 ouderavond alle kleuterklassen. Ook peuterouders zijn
welkom! Spreker: Lois Eijgenraam
Dinsdagavond 25 september 2018 ouderavond klas 5
Woensdagavond 26 september 2018 ouderavond klas 6. Spreker: Leo Beth
Woensdagavond 10 oktober 2018 ouderavond klas 3+4. Spreker Peter Giesen

Naast deze ouderavonden zijn er in elke klas ouderavonden die geleid worden door de leerkracht van
de eigen klas.

