
 

 

 

 

 

INLEGVEL BIJ DE SCHOOLKALENDER VAN 2021-2022 

OBS DE CATAMARAN 

 

Per abuis zijn deze data niet in de schoolkalender opgenomen. 

U kunt deze eventueel overnemen in de kalender. 

Op de andere zijde vindt u nog meer informatie. 

(1 september 2021) 

 

SCHOOLVAKANTIES & VRIJE DAGEN 2021-2022 

Vakanties Begin Eind 

   

Studiedag Maandag 27 september 

2021 

 

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021 

Studiedagen Woensdag 24 november 

2021 

Donderdag 25 november 

2021 

Leerlingvrije dag Vrijdag 24 december 

2021 

 

Kerstvakantie 25 december 2021 9 januari 2022 

Studiedag Vrijdag 11 februari 2022  

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 6 maart 2022 

Studiedag Dinsdag 22 maart 2022  

Paasmaandag 18 april 2022  

Meivakantie 23 april 2022 8 mei 2022 

Hemelvaart 26 mei 2022  

Dag na Hemelvaart 27 mei 2022  

Pinkstermaandag 6 juni 2022  

Leerlingvrije dag Dinsdag 21 juni 2022  

Zomervakantie 9 juli 2022 21 augustus 2022 

 
 Koningsdag en Bevrijdingsdag 2022 vallen beide in de meivakantie.  

 Goede Vrijdag en de dag na Hemelvaart zijn geen wettelijke vrije feestdagen voor het 

onderwijs. BLICK op onderwijs heeft ervoor gekozen om de dag na Hemelvaart 

onderwijsvrij te geven. 
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Gymrooster 2021-2022 

Gym – dinsdag – meester Frans 
Gymzaal de Gong tot Kerst, daarna 
Gymzaal MDE 
08.15-09.00 uur Groep 3 (speelzaal) 
09.30-10.15 uur Groep 4 

10.15-11.00 uur Groep 5 
11.00-11.45 uur Groep 6 

11.45-12.30 uur Groep 7 

12.30-13.15 uur Groep 8 
 

Tot de kerstvakantie zijn de gymlessen op dinsdag in de gymzaal aan de Gong. Op vrijdag zijn de 

gymlessen allemaal in de gymzaal om de hoek. Iedere school in Schollevaar is 1 keer in een aantal 

jaren aan de beurt om iets verder te lopen voor de gymlessen. Bij slecht weer zullen we kijken 

naar een alternatief. Na de kerstvakantie zijn alle gymlessen weer in de gymzaal om de hoek. 

Tot de kerstvakantie begint groep 3 met de gymles in het speellokaal. Ze hoeven dan alleen 

gymschoenen mee te nemen, zoals ook voor de kleuters. Groep 4 t/m 7 wandelen met de 

leerkracht op dinsdag naar De Gong en weer terug naar school. Groep 8 wandelt naar de Gong 

(eventueel met de fiets aan de hand) en kan na de gymles om 13.15 uur vanuit de Gong weer 

zelfstandig terug naar huis, net als op vrijdag.  

Voor de kleuters staat er 2 keer per dag bewegingsonderwijs op het rooster. Dit is vaak buiten, 

maar kan ook in het speellokaal zijn. Hiervoor kunt u eventueel schoentjes meegeven die ze 

makkelijk aan en uit kunnen doen en die op school blijven. 

Godsdienstrooster 2021-2022 

Godsdienst – woensdag – juf Inge 

09.00-09.30 uur Groep 5 

09.30-10.00 uur Groep 6 

10.00-10.30 uur Groep 7 

10.30-11.00 uur Groep 8 

 

 

Gym – vrijdag – meester Frans 
Gymzaal MDE 
08.45-09.30 uur Groep 5 

09.30-10.15 uur Groep 4 

10.15-11.00 uur Groep 3 
11.00-11.45 uur Groep 6 

11.45-12.30 uur Groep 7 
12.30-13.15 uur Groep 8 


