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Bezoek Edwin Rutten 

 
Dankzij juf Christiane van de peuterschool hebben wij afgelopen dinsdag Edwin 
Rutten, beter bekend als Ome Willem, mogen ontvangen op school. Dit was een 
ontzettend leuk en gezellig bezoek! De heer Rutten heeft samen met de peuters 
en de kleuters een boekje gelezen en liedjes gezongen. Ook heeft hij een bezoek 
gebracht aan de  kinderen van groep 3 en groep 4. Sommige ouders en 
leerkrachten vonden het ontmoeten van deze ‘jeugdheld’ een stuk spannender 
dan de kinderen zelf.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Open ochtend maandag 21 november  

 
Na twee jaar vol coronamaatregelen kunnen we dit schooljaar gelukkig weer een 
open ochtend organiseren voor alle ouders van groep 1 t/m 8. Tijdens deze open 
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ochtend kunt u een kijkje nemen in de klas van uw kind(eren). De open ochtend 
vindt plaats op maandag 21 november van 8.30-9.30u en van 11.00-12.00u. U 
kunt zelf bepalen welke van deze twee tijden u het beste uitkomt. Het bezoeken 
van de klas is ook echt alleen mogelijk tijdens de aangegeven tijden. Aanmelden is 
niet nodig. 
 

Koffie-ochtend kleutergroepen 

 
Op woensdag 23 november is er een koffie-ochtend voor de ouders van de 
groepen 1/2. Van 8.30-9.30u kunt onder het genot van een kop koffie/thee in 
gesprek met Emira Bilkic en met elkaar. Tijdens deze ochtend staat het 
kleuteronderwijs in het algemeen centraal. Ook komt Shuwemy Vrutaal, de 
schoolmaatschappelijk werkster, langs om zich voor te stellen. Wilt u aanwezig zijn 
bij deze koffie-ochtend, meldt u zich dan uiterlijk maandag 21 november aan bij 
Fleur Steentjes (fsteentjes@scoh.nl). Bij te weinig aanmeldingen kunnen we 
moeten besluiten de bijeenkomst niet door te laten gaan. 
 

Studiedag 22 november 

 
Op dinsdag 22 november staat er een studiedag gepland en zijn alle kinderen van 
groep 1 t/m 8 vrij. De peuterschool is deze dag wel geopend.  
 

Informatieavond ouders groep 8 op 24 november 

 
Op donderdagavond 24 november is er voor de ouders van de kinderen van groep 
8 een informatiebijeenkomst over het voortgezet onderwijs. Nadat wij u eerder 
tijdens een koffie-ochtend al hebben geïnformeerd over het schooladvies, zullen 
we tijdens deze bijeenkomst verder ingaan op de inschrijfprocedure. De 
bijeenkomst start om 18.30u en duurt tot ongeveer 19.30u. Wilt u aanwezig zijn 
bij deze bijeenkomst, meldt u zich dan aan bij Fleur Steentjes 
(fsteentjes@scoh.nl). 
 

Verhuizing SCOH hoofdkantoor 

 

Het hoofdkantoor van SCOH is verhuisd. De afgelopen maanden is er hard gewerkt 
aan het inrichten van de nieuwe locatie. Afgelopen woensdag is ‘Het huis van 
SCOH’ officieel geopend. Het nieuwe adres van het hoofdkantoor is Burgemeester 
Patijnlaan 19, 1e verdieping, 2585 BE Den Haag. Zij zijn nog steeds bereikbaar via 
het telefoonnummer 070-3118787.  
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Pre-advies gesprekken groep 8 dinsdag 6 december 

 

Op dinsdag 6 december ontvangen alle kinderen uit groep 8 hun preadvies. Dit 
gebeurt tijdens een persoonlijk gesprek met de leerkracht, samen met de ouders. 
Een uitnodiging voor dit gesprek volgt binnenkort. De kinderen van groep 8 zijn 
vanwege deze gesprekken de hele dag vrij.  
 
 
Vakantierooster 2022-2023 

 
Vakantie: 

Data Eerste dag Laatste dag 

Kerstvakantie 24 december 2022 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 5 maart 2023 

Goede vrijdag en Pasen 7 april 2023 10 april 2023 

Meivakantie 22 april 2023 7 mei 2023 

Hemelvaart 18 mei 2023 21 mei 2023 

Pinksteren 27 mei 2023 29 mei 2023 

Zomervakantie 8 juli 2023 20 augustus 2023 

 

Margedagen: 

Voor groepen 1 t/m 4 zijn de volgende margedagen vastgesteld, dagen waarop zij vrij zijn. 

Margedag 1 Woensdag 22 februari Groep 1 t/m 4 zijn vrij 

Margedag 2 Woensdag 14 juni Groep 1 t/m 4 zijn vrij 

 

Studiedagen: 

De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2022-2023 als volgt ingepland: 

Dinsdag 22 november Studiedag 5 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Dinsdag 14 februari  Studiedag 6 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Woensdag 22 maart Studiedag 7 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Woensdag 21 juni  Studiedag 8 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrijdag 30 juni Studiedag 9 Peuterschool en groepen 1 t/m 
8 zijn vrij 

 

Vrije middagen: 

Maandag 5 december Leerlingen om 12.00u vrij Groepen 1 t/m 8  

Vrijdag 23 december Leerlingen om 12.00u vrij Groepen 1 t/m 8 

Vrijdag 24 februari Leerlingen om 12.00u vrij Groepen 1 t/m 8 

Vrijdag 21 april Leerlingen om 12.00u vrij Groepen 1 t/m 8 

Vrijdag 7 juli Leerlingen om 12.00u vrij Groepen 1 t/m 8 

 

 

 


