
Apeldoorn, 21 juni 2017 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Voor volgend schooljaar zijn de schoolvakanties voor 2017-2018 akkoord bevonden door het 

team en onze MR. Het vakantierooster ziet er als volgt uit: 

 

2017-2018  

  

Herfstvakantie 16-10 t/m 20-10 

Kerstvakantie 25-12 t/m 05-01 

Voorjaarsvakantie 26-02 t/m 02-03 

Goede vrijdag en 2e paasdag 30-03 t/m 02-04 

Koningsdag 27-04 

Meivakantie 30-04 t/m 11-05 

Bevrijdingsdag  05-05 

Hemelvaart 10 en 11-05 

Pinksteren 21-05 

Zomervakantie 16-07 t/m 24-08 

Soms kan het zijn, dat uw kind vrij heeft buiten het geplande vakantierooster. Dit zijn uren, 

die elke school naar eigen inzicht mag besteden of invullen. Het team gebruikt deze uren voor 

o.a. nascholing. Welke uren of dagen vrij zijn, verschilt per schooljaar. Het kan zelfs per 

groep verschillen. U wordt hierover bijtijds geïnformeerd. Als de kinderen ’s middags vrij 

zijn, eindigen de lessen om 12.00 uur. 

Op dit moment zijn in ieder geval de volgende data bekend waarop de kinderen vrij zijn: 

-dinsdagmiddag 5 december 2017 zijn de groepen 1 t/m 8 vrij i.v.m. Sinterklaas 

-donderdagmiddag 21 december 2017 zijn de groepen 1 t/m 8 vrij omdat zij ’s avonds met de  

kerstviering op school verwacht worden 

-vrijdagmiddag 22 december 2017 zijn alle kinderen vrij                                                             

-woensdag 7 februari 2018 zijn alle groepen vrij i.v.m. een studiedag 

-donderdagmiddag 17 mei 2018 is groep 1 t/m 4 vrij omdat zij vrijdagmiddag                                                                

18 mei 2018 op het Oranjefeest verwacht worden 

-dinsdag 22 mei en woensdag 23 mei 2018 zijn alle groepen vrij i.v.m. studiedagen 

-vrijdagmiddag 13 juli 2018 begint om 12.00 uur voor alle kinderen de zomervakantie. 

Waarschijnlijk zijn de kinderen in de loop van het jaar nog één of twee dagen vrij i.v.m. 

studiedagen. Op dit moment zijn deze dagen nog niet bekend. Hier wordt u z.s.m., middels de 

nieuwsbrief, van op de hoogte gebracht. 

Ik hoop u zo voldoende op de hoogte te hebben gebracht. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Janny de Jongh 

directeur o.b.s. Oosterhuizen 



 

 

 

 

 


