
 

 
Vakantierooster schooljaar 2022-2023  

  
  
  

Herfstvakantie   15 t/m 23 oktober 2022 
Studiemiddag –  
kinderen om 12 uur vrij 1 november 2022 

Vrijdag voor de kerstvakantie 23 december 2022 

Kerstvakantie  24 december 2022 t/m 8 januari 2023 
Studiemiddag –  
kinderen om 12 uur vrij 1 februari 2023 
Studiemiddag –  
kinderen om 12 uur vrij 21 februari 2023 

Voorjaarsvakantie  25 februari t/m 5 maart 2023 

Goede Vrijdag  7 april 2023 

Paasmaandag  10 april 2023 

Meivakantie incl. Koningsdag  22 april t/m 7 mei 2023 

Hemelvaartsdag + vrijdag erna  18 en 19 mei 2023 
Studiemiddag –  
kinderen om 12 uur vrij 23 mei 2023 

Tweede pinksterdag 29 mei 2023 
Studiemiddag –  
kinderen om 12 uur vrij 21 juni 2023 
Vrijdag voor de zomervakantie  
 Kinderen om 12 uur vrij 21 juli 2023 

Zomervakantie  22 juli t/m 3 september 2023 

  
Twee studiemiddagen   
kinderen om 12 uur vrij 

worden nog ingepland gedurende het 
schooljaar 

 
 
 
Aanvullend: 

• Sinterklaasfeest is op maandag 5 december 2022: de kinderen van de groepen 1 t/m 
4 gaan van 8.30 – 12.00 uur naar school. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan 
van 8.30 – 14.00 uur naar school. 

• Tijdens de sport- en spel dag op 24 februari 2023 gaan de kinderen de hele dag van 
8.30 - 14.00 uur naar school. Tijdens deze lesdag doen zij mee aan de sport- en 
spelactiviteiten.  

• Tijdens Koningsspelen op 21 april 2023 gaan de kinderen de hele dag van 8.30 - 
14.00 uur naar school. Tijdens deze lesdag zijn de Koningsspelen. 

• Tijdens de meesters- en juffendag op 18 juli 2023 gaan de kinderen de  hele dag van 
8.30 – 14.00 uur naar school. 

• Tijdens de laatste schooldag op 21 juli 2023 gaan de kinderen van 8.30 tot 12 uur 
naar school. 

 
De schoolkalender volgt in het nieuwe schooljaar. Daar zullen al deze data op vermeld 
staan.  


