SKOLE OG FERIEPLAN 2019/20
Skoleåret begynder for eleverne
1. - 9. klasse: mandag den 12. august 2019 kl. 9.00 – 12.00.
Begynderklasse: onsdag den 14. august 2019 kl. 10.00. (-11.30)
Skolens fødselsdag (102 år)
lørdag den 28. september fra 10 - 13 - Gisselfeldengen, Hareskoven
Efterårsferie uge 42
lørdag den 12. - søndag den 20. oktober.
Fritidsordningen har åbent mandag til onsdag og lukket torsdag og fredag.
Juleafslutning
Juleafslutning er delt op i to:
Begynderklasse – til 5. klasse lørdag den 21. december kl. 10:00 i salen.
Forældre er velkomne. Ingen gæster.
For 6. til 9. klasse fredag den 20. december fra kl. 9 – 12 i egen klasse og lille sal.
Minibussen har åbent fredag den 20. december til klokken 16:30. Derefter er der lukket
frem til tirsdag den 2. januar kl. 7:30.
Juleferie - søndag den 22. december - søndag den 5. januar 2020.
Skolestart - mandag den 6. januar 2020.
Vinterferie uge 7
lørdag den 8. februar - søndag den 16. februar.
Fritidsordningen har åbent mandag til torsdag og lukket fredag.
Påskeferie
lørdag den 4. april - mandag den 13. april
minibussen er lukket fra onsdag den 8. april til og med mandag den 13. april.
Pædagogisk dag - fredag den 16. april. Forældre overtager skolen.
St. Bededag - fredag den 8. maj.
Arbejdsdag på skolen (for børn, forældre og lærere der kan deltage).
lørdag den 16. maj.
Kr. Himmelfartsferie
torsdag den 21. maj til søndag den 24. maj.
(Minibussen er lukket fredag den 22. maj 2020)
Pinseferie - lørdag den 30. maj - mandag den 1. juni.
Grundlovsdag - fredag den 5. juni.
Skoleåret slutter
0. - 5. klasse: torsdag den 25. juni/formiddag (kl. 9:00)
6. - 9. klasse: onsdag den 24. juni/aften (kl. 19:00)
Minibussen og Bussen er lukket fredag den 26. juni 2020 samt i ugerne 28, 29, 30 og 31.
Minibussen og Bussen åbner igen i uge 32 mandag den 3. august 2020.
Første skoledag for 1. – 9. klasse er mandag den 10. august 2020.
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