
Groep 8

Datum Dag

18-01-2016 maandag stan

19-01-2016 dinsdag amanda

21-01-2016 donderdag inge

22-01-2016 vrijdag madelief

25-01-2016 maandag lieke

26-01-2016 dinsdag jur

28-01-2016 donderdag raven

29-01-2016 vrijdag noor

01-02-2016 maandag maarten

02-02-2016 dinsdag jade

04-02-2016 donderdag boudy

05-02-2016 vrijdag daan

08-02-2016 maandag juliette 

09-02-2016 dinsdag pien

11-02-2016 donderdag thymen w

12-02-2016 vrijdag axel

15-02-2016 maandag tess

16-02-2016 dinsdag willem

18-02-2016 donderdag cas

19-02-2016 vrijdag

22-02-2016 maandag voorjaarsvakantie.

23-02-2016 dinsdag

25-02-2016 donderdag

26-02-2016 vrijdag

29-02-2016 maandag anina 

01-03-2016 dinsdag mare

03-03-2016 donderdag sil

04-03-2016 vrijdag gijs

07-03-2016 maandag stan

08-03-2016 dinsdag thymen h

10-03-2016 donderdag bram

11-03-2016 vrijdag noeska

14-03-2016 maandag lieke

15-03-2016 dinsdag amanda

17-03-2016 donderdag inge

18-03-2016 vrijdag eva

21-03-2016 maandag maarten

22-03-2016 dinsdag jur

24-03-2016 donderdag raven

25-03-2016 vrijdag goede vrijdag.

28-03-2016 maandag 2e paasdag.

29-03-2016 dinsdag jade

31-03-2016 donderdag boudy

01-04-2016 vrijdag madelief

04-04-2016 maandag juliette 

05-04-2016 dinsdag pien

07-04-2016 donderdag thymen w

08-04-2016 vrijdag noor

11-04-2016 maandag tess

12-04-2016 dinsdag willem

14-04-2016 donderdag cas

15-04-2016 vrijdag ? 

18-04-2016 maandag anina 

19-04-2016 dinsdag mare

21-04-2016 donderdag sil

22-04-2016 vrijdag axel koningsspelen



25-04-2016 maandag

26-04-2016 dinsdag

28-04-2016 donderdag

29-04-2016 vrijdag

02-05-2016 maandag meivakantie.

03-05-2016 dinsdag

05-05-2016 donderdag

06-05-2016 vrijdag

09-05-2016 maandag lieke

10-05-2016 dinsdag amanda

12-05-2016 donderdag inge

13-05-2016 vrijdag gijs

16-05-2016 maandag 2e pinksterdag.

17-05-2016 dinsdag jur

19-05-2016 donderdag

20-05-2016 vrijdag schoolkamp

23-05-2016 maandag maarten

24-05-2016 dinsdag jade

26-05-2016 donderdag boudy

27-05-2016 vrijdag eva

30-05-2016 maandag juliette 

31-05-2016 dinsdag pien

02-06-2016 donderdag thymen w

03-06-2016 vrijdag madelief

06-06-2016 maandag tess

07-06-2016 dinsdag willem

09-06-2016 donderdag cas

10-06-2016 vrijdag noor

13-06-2016 maandag anina 

14-06-2016 dinsdag mare

16-06-2016 donderdag sil

17-06-2016 vrijdag ?

20-06-2016 maandag stan

21-06-2016 dinsdag thymen h

23-06-2016 donderdag bram

24-06-2016 vrijdag axel

27-06-2016 maandag lieke

28-06-2016 dinsdag amanda

30-06-2016 donderdag inge

01-07-2014 vrijdag jip

04-07-2016 maandag maarten

05-07-2016 dinsdag jur

07-07-2016 donderdag raven 

08-07-2016 vrijdag gijs Begin zomervakantie.


