Vakantierooster 2016-2017
De Morgenster is voor de vakantiespreiding ingedeeld in regio midden. Samen met
alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs in een groot gebied rondom
Gorinchem is onderstaande vakantieregeling afgestemd. We hebben ons met dit
vakantierooster gehouden aan de adviesdata van het ministerie voor de regio
midden.
De 2 weken Kerstvakantie en één week meivakantie zijn verplichte vakanties voor
basisonderwijs en voortgezet onderwijs, waarvan niet meer afgeweken mag worden.
Je mag zo’n vakantie wel verlengen, maar niet verkorten of verplaatsen.
Samen met veel scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs in onze regio
kiezen we ervoor om de eerste week van mei 2017 aan de meivakantie te koppelen,
zodat er één blok van twee weken vakantie ontstaat.
De vrije middagen vóór de kerst- en zomervakantie zijn
conform de wens van veel ouders en ook op andere
scholen gebruikelijk. Er zijn twee studiedagen voor het
personeel gereserveerd. In elk geval maandag 06-03-2017
(hierdoor wordt de voorjaarsvakantie 2017 met één dag
verlengd - het biedt de wintersporters de mogelijkheid hun
terugreis buiten de drukte om te regelen) en een nog nader
in te roosteren woensdag.
zomer 2016: 11-07 t/m 19-08
herfst:
17-10 t/m 21-10
Kerst:
26-12-16 t/m 06-01-17
voorjaar:
27-02 t/m 06-03
Pasen:
14-04 t/m 17-04
meivakantie: 24-04 t/m 05-05
Hemelvaart: 25-05 t/m 26-05
Pinksteren: 05-06
zomer 2017: 10-07 t/m 18-08
vrije middag: 23-12-2016
vrije dag:
06-03-2017
vrije middag: 07-07-2017
nog in te plannen: studiedag personeel op woensdag
Bijzondere (vrije) dagen
- Het Sinterklaasfeest is op maandag 5 december 2016 voor alle groepen. Groep 2
heeft dan een vrije middag. De schooltijden voor alle andere groepen zijn
ongewijzigd.
- Donderdag 22 december 2016 vieren we van 18.30-19.30 uur kerstfeest met alle
groepen. We vinden het vanzelfsprekend dat alle kinderen hierbij aanwezig zijn. De
kinderen van groep 1 en 2 hebben dan ’s middags vrij.

- Alle groepen hebben een paasmaaltijd op donderdag 13 april
2017. Alle kinderen eten tussen de middag op school. De
schooltijden zijn dan voor alle groepen van 8.30-14.00 uur.
We doen een dringend beroep op u om rekening te houden met
deze data, zodat de voortgang van het onderwijs aan uw
kind(eren) gewaarborgd kan worden.
Let op: U dient zelf de extra kinderopvang bij de BSO aan te
geven. Dat wordt niet door school geregeld.

