
nummer 1ste redactievergadering bijzonderheden kopijsluiting opmaak MultiCopy etiketteren in de brievenbus op:

nr 1 – september dinsdag 29 juni startzondag maandag 23 augustus vrijdag 27 augustus maandag 30 augustus dinsdag 31 augustus zaterdag 4 september 

nr 2 – oktober dinsdag 31 augustus maandag 20 september vrijdag 24 september maandag 27 september dinsdag 28 september zaterdag 2 oktober (4)

nr 3 – november dinsdag 28 september gedachtenis, 1ste advent maandag 25 oktober vrijdag 29 oktober maandag 1 november dinsdag 2 november zaterdag 6 november (5)

nr 4 – december dinsdag 2 november deel advent, Kerst maandag 22 november vrijdag 26 november maandag 29 november dinsdag 30 november zaterdag 4 december (4)

nr 5 – januari 2022 dinsdag 30 november maandag 27 december donderdag 30 december maandag 3 januari dinsdag 4 januari zaterdag 8 januari (5)

nr 6 – februari dinsdag 4 januari maandag 24 januari vrijdag 28 januari maandag 31 januari dinsdag 1 februari zaterdag 5 februari (4)

nr 7 – maart dinsdag 1 februari 40-dagentijd (2 maart) maandag 21 februari vrijdag 25 februari maandag 28 februari dinsdag 1 maart zaterdag 5 maart (4)

nr 8 – april dinsdag 1 maart Goede Vrijdag, Pasen maandag 21 maart vrijdag 25 maart maandag 28 maart dinsdag 29 maart zaterdag 2 april (4)

nr 9 – mei dinsdag 29 maart dinsdag 19 april vrijdag 22 april maandag 25 april dinsdag 26 april zaterdag 30 april (4)

nr 10 – juni dinsdag 26 april Pinksteren maandag 23 mei vrijdag 27 mei maandag 30 mei dinsdag 31 mei zaterdag 4 juni (5)

nr 11 – juli/augustus dindag 31 mei (Zomervakantie) maandag 20 juni vrijdag 24 juni maandag 27 juni dinsdag 28 juni zaterdag 2 juli (4)

Er komt geen jaargang 21 meer, website en nieuwsbrief nemen over

Productieschema Caleidoscoop jaargang 20 | 2021-2022 (versie 27-12-2021)  

Caleidoscoop wordt woensdag bij PostNL aangeleverd op code 1846, dat is 48-72 uurs post. Een deel wordt 
op vrijdag bezorgd, een deel wordt op zaterdag bezorgd (beweert PostNL).

Etiketteren en redactievergaderingen gebeurt meestal in de Hoflaankerk, 19 uur en 20 uur
Groene vlakken: Caleidoscoop met kleuromslag en niet alleen aan abonnees, maar aan meer ingeschrevenen. 

* Voor het kleurenomslag geldt een eerdere kopijsluiting dan voor het zwart-wit deel. Meestal de woensdag 
vóór de kopijsluiting. 
** (4) of (5) of (8) = Het aantal weken tussen 2 nummers.

zondag 20 september - startzondag
zondag  7 november -  gedachteniszondag
zondag  28 november -  1ste Advent
zaterdag 25 december -  1ste Kerstdag
zaterdag 1 januari 2021 - nieuwjaarsdag
woensdag 2 maart 2022 -  begin 40-dagentijd
vrijdag 15 april -  Goede Vrijdag
zondag 17 april -  eerste Paasdag
woensdag 27 april -  koningsdag
donderdag 5 mei  -  bevrijdingsdag
donderdag 26 mei -  Hemelvaartsdag
zondag 5 juni -  PinksterenSchoolvakanties  2021-2022 (basisscholen + voortgezet onderwijs bij elkaar)

Herfstvakantie en voorjaarsvakantie kunnen afwijken, de andere schoolvakantiedatums zijn verplicht.

1) Zomervakantie ’21: t/m 30 augustus 20200
2) Herfstvakantie:  16 oktober t/m 24 oktober
3) Kerstvakantie:  25 december 2021 t/m 9 januari 2022

4) Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 6 maart 2022
5) Meivakantie: 30 april t/m 8 mei 2022
6) Zomervakantie ’22: 9 juli t/m 21 augustus 2022

Redactie Caleidoscoop:
Thea van Santen-Kloosterman, Hennie van der Linde, Leonard de Vos. 
Gezamenlijke e-mail: kopij@protestantskralingen.nl 

Toegevoegde redactie: Ilse Hogeweg, Marianne Bogaard

Penningmeester: Hans Buitelaar (e: jcbprive@gmail.com)


