
Vakantie en margerooster 2022-2023 V4
Jenaplanschool ‘t Vlot en Peter Petersenschool
(versie #4 -  8 september 2022 - onder voorbehoud van wijzigingen)

datum/data betreft bijzonderheden

Zomervakantie 2022 za 16 juli t/m zo 28 augustus 2022 allemaal

Kampvrij-OB donderdag 8 september
OB OB-leerkrachten gaan mee op

kamp

Team2Daagse donderdag 13 en vrijdag 14 oktober allemaal studie 2daagse team

Herfstvakantie za 15 t/m zo 23 oktober 2022 allemaal

Studiedag vrijdag 18 november 2022 allemaal studiedag team

Margedag vr 23 december allemaal

Kerstvakantie za 24 december 2022 t/m zo 8 januari 2023 allemaal

Studiedag vrijdag 3 februari 2023 allemaal taakdag team (rapportage)

Voorjaarsvakantie za 25 februari t/m 5 maart 2023 allemaal

Margeweek OB ma 6 t/m do 9 maart 2023
OB De kleuters zijn deze week nog

extra vrij

Tweede Paasdag ma 10 april 2023 allemaal

Meivakantie za 22 april t/m zo 7 mei 2023 allemaal

Hemelvaart do 18 mei t/m zo 21 mei 2023 allemaal

Tweede Pinksterdag ma 29 mei 2023 allemaal

Studiedag maandag 26 juni 2023 allemaal taakdag team (rapportage)

Margedag vr 21 juli 2023 allemaal

Zomervakantie 2022 za 22 juli t/m zo 3 september 2023 allemaal

= regulier vakantie = margedag(en) alle kinderen = margedag(en) onderbouw = studiedag alle kinderen

In het rooster is uitgegaan van de vierdaagse-schoolweek (ma t/ do) van de onderbouwkinderen.

*Goede vrijdag is een gewone schooldag

**Kinderen in de onderbouw zijn alle vrijdagen vrij en kunnen daarnaast gebruik maken van 3 vrij in te zetten
‘snipperdagen’. Opnemen van deze dagen altijd vooraf in overleg met betreffende stamgroepleider.

***Voor het verlenen van bijzonder verlof kan in bepaalde situaties bij de directie een verzoek worden ingediend.
Informatie over de situaties waarin dat eventueel zou kunnen, is te vinden op de website:
https://www.jenaplanschool.nl/vlot/ouders/verlof-aanvraag.
Voor het aanvragen van verlof dient tijdig een schriftelijk verlofverzoek ingediend te worden.

-----------------------------------------------------------------
-Actuele versie opgenomen in:
teamgids, schoolgidsen, websites
(bij wijzigingen aanpassen)

https://www.jenaplanschool.nl/vlot/ouders/verlof-aanvraag.

