Jaarkalender * Grip 2018-2019 * naschoolse begeleiding
Jeugd
Start seizoen 2018-2019
Open week

Datum
Donderdag 30 augustus 2018
8 t/m 13 oktober 2018

Herfstvakantie

22 oktober t/m 27 oktober 2018

Kerstvakantie week 1

24 dec. 2018 t/m 1 januari 2019

Kerstvakantie week 2

2 t/m 5 januari 2019

Voorjaarsvakantie

25 februari t/m 2 maart 2019

Pasen
Meivakantie (incl.
koningsdag):

22 april 2018
19 april t/m 4 mei 2019

Bevrijdingsdag

5 mei 2019

Hemelvaart

30 mei 2019

Pinksteren
Zomervakantie

10 juni 2019
22 juli t/m 31 augustus 2019

Start seizoen 2019-2020

Donderdag 5 september 2019

Opmerking
Per deelnemer mag 1 ouder of
verzorger meedoen.
Maandag tot en met vrijdag
vakantie activiteiten, de normale
groepjes gaan niet door.
Zaterdag gewoon open.
Zaterdag 22 december is Grip
gewoon open en maken we er wat
gezelligs van. Maandag 24
december tot en met dinsdag 1
januari is Grip voor iedereen
gesloten.
Woensdag 2 tot en met vrijdag 4
januari zijn er vakantie activiteiten.
Zaterdag 5 januari is Grip gewoon
open.
Maandag tot en met vrijdag
vakantie activiteiten, de normale
groepjes gaan niet door.
Zaterdag 2 maart gewoon open.
Grip is gesloten.
19 en 20 april is Grip open. 22
april is Grip gesloten. 23-26 april
zijn er vakantieactiviteiten.
Koningsdag 27 april is Grip
gesloten voor iedereen.
29 april – 4 mei is Grip open zoals
een normale week.
Valt op zondag dus zijn we
gesloten.
Grip is gesloten
Let op: vrijdag 31 mei en zaterdag
1 juni is Grip gewoon open.
Grip is gesloten.
In deze periode
vakantieactiviteiten. Zaterdagen
blijft Grip gewoon open.
Individuele begeleiding kan in
overleg doorgaan. Wellicht meer
dagen open voor begeleiding,
meer info t.z.t.
Naschoolse begeleiding start weer.
Let op: informatie over groepjes
die veranderen van samenstelling
gaat niet via de nieuwsbrief maar
via de mail voor wie het aangaat .

Uitgave nieuwsbrieven: maart, juni, september, december

Jaarkalender * Grip 2018-2019 * dagbesteding
Volwassenen 18+
Opmerking

Start seizoen 2018-2019

Datum
Niet van toepassing

Kerstvakantie week 1

24 dec. 2018 t/m 1 januari 2019

De naschoolse begeleiding begint
weer op do. 30 aug. dus dan wordt
het weer drukker op Grip.
Dagbesteding is de hele zomer en
in alle vakanties gewoon open,
behalve in de eerste week van de
kerstvakantie en op nationale
feestdagen.
Grip is gesloten.

Kerstvakantie week 2

2 t/m 5 januari 2019

Dagbesteding is gewoon open.

Pasen
Koningsdag
Bevrijdingsdag

22 april 2019
27 april 2019
5 mei 2019

Hemelvaart

30 mei 2019

Pinksteren
Zomervakantie

10 juni 2019
20 juli t/m 31 augustus 2019

Stagiaire startdag

Maandag 2 september 2019

Start seizoen 2019-2020

Dinsdag 3 september 2019

Grip is gesloten.
Grip is gesloten.
Valt op zondag dus zijn we
gesloten.
Grip is gesloten.
Let op: vrijdag 31 mei is Grip
gewoon open.
Grip is gesloten.
Dagbesteding is de hele zomer
gewoon open. Graag je eigen
vakantie doorgeven zodra je het
weet, liefst minimaal 3 weken van
tevoren.
De stagiaires worden ingewerkt.
De dagbesteding is wel open.
De naschoolse begeleiding begint
weer dus het wordt weer drukker
op Grip.

Uitgave nieuwsbrieven: maart, juni, september, december

