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Let op! De schooltijden zijn aangepast
In de vorige Nieuwsbrief hebben wij u laten weten dat we na de meivakantie weer
terug zouden gaan naar de ‘oude’ schooltijden van voor de coronaperiode. Het
lijkt erop dat niet iedereen dit bericht heeft gezien, want er zijn deze week diverse
vragen over gekomen. Dus nog even voor de zekerheid:
De schooldeuren gaan om 8.20u open. De hele school start om 8.30u en eindigt
om 15.00u. Dat betekent dat peuters en kleuters niet meer om 14.50u worden
opgehaald maar gewoon om 15.00u. Op woensdag is dit om 12.00u.
De kleuters komen via hun eigen ingangen naar binnen en naar buiten. De
kinderen van groep 3 t/m 8 komen zelfstandig naar binnen ’s ochtends en
zelfstandig naar buiten ’s middags.

Vragenlijst over de peuterschool
Zoals u wellicht wel weet hebben wij binnen onze school een peuterschool de
Spiegel. Een leuke en leerzame plek voor kinderen vanaf 2,5 jaar waar zij kunnen
spelen en ontdekken. Op deze manier zijn zij goed voorbereid op groep 1. Wij
willen graag meer kinderen bereiken met de peuterschool en overwegen een
verandering in openingstijden. Vandaag krijgt u een korte vragenlijst hierover. We
hopen middels deze vragenlijst meer inzicht te krijgen in de wensen van ouders
rondom de openingstijden van de peuterschool.
Nederlands:
https://forms.office.com/r/cyYkLQrxfk

Engels:
https://forms.office.com/r/KSvvCgEaPv

Een oproep aan de contactouders
Omdat de coronamaatregelen verdwenen zijn kunnen we ook weer starten met
het luizenpluizen op school. Via deze weg willen we de contactouders van alle

groepen vragen om in de eigen groep te inventariseren of er één of twee ouders
beschikbaar zijn voor het luizenpluizen. Dit willen we dit schooljaar nog één keer
doen op vrijdagochtend 20 mei direct om 8.30u. Opgeven is dus alleen nodig voor
deze ochtend.
De contactouders kunnen de beschikbare ouders doorgeven aan Fleur Steentjes
via fsteentjes@schoh.nl.

Sportdag
Op dinsdag 17 mei staat de sportdag voor groep 5 t/m 8 gepland. We zijn blij dat
zich inmiddels voldoende hulpouders hebben aangemeld. Heel erg bedankt
hiervoor! Meer informatie over de sportdag heeft u al eerder via een brief
ontvangen.

Optimist on tour
Vrijdag 13 mei hebben de groepen 7 en 8 meegedaan aan de Optimist on Tour
2022. Daar hebben ze mogen zeilen, kanoën en suppen. Op maandag 9 mei
hebben zij al geluisterd naar een spreekbeurt over watersport, windrichtingen en
zeiltermen door de organisatie. Deze vrijdag zijn de klassen om de beurt gaan
zeilen in een optimist. Dit was niet verplicht, ook aan de kant waren er genoeg
leuke dingen om te doen. Voor veel kinderen was dit de eerste ervaring met een
zeilboot. Het was een zeer geslaagde ochtend! Voor de ouders van groep 7 en 8
hebben we leuke foto's geplaatst in onze schoolapp.

Bezoek Joke Snippe
Op donderdag 12 mei heeft Joke Snippe, lid van het bestuur van SCOH, een
bezoek gebracht aan onze school. Zij is in gesprek gegaan met ouders, kinderen en
leerkrachten. Ook heeft ze meegekeken met een les in groep 5. Op deze manier
hopen wij haar een goed beeld te hebben gegeven van onze school.

Schoolreis
Na twee jaar weinig activiteiten door corona kunnen we dit jaar eindelijk weer op
schoolreis! De groepen 3 t/m 6 gaan op vrijdag 24 juni op schoolreis naar Drievliet.
De groepen 7 en 8 gaan 13 t/m 15 juni op kamp.
Voor de kleutergroepen wordt er op vrijdag 24 juni een zomerfeest georganiseerd
op school. Een deel van deze dag zijn ook de ouders van de kleuters welkom! De
meeste kleuters zijn tijdens de coronaperiode bij ons op school gestart en helaas
was er deze periode minder gelegenheid om in contact te komen met de school
en met elkaar. Om deze reden willen we ouders deze dag uitnodigen op school om
elkaar te ontmoeten en meer verbinding te krijgen met de school en met elkaar.
Meer informatie over de schoolreis, het kamp en het zomerfeest volgt op een
later moment.
Vakantierooster 2021-2022
Data

Eerste dag

Laatste dag

Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

26 mei 2022
6 juni 2022
9 juli 2022

29 mei 2022
21 augustus 2022

Margedagen:
Voor de Peuterschool en de groepen 1 t/m 4 zijn nog 2 margedagen vastgesteld, dagen waarop zij vrij
zijn.
Margedag 3

Woensdag 1 juni

Groepen 1 t/m 4

Studiedagen:
De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2021-2022 als volgt ingepland:
Vrijdag 17 juni

Studiedag 7

Maandag 20 juni

Studiedag 8

Peuterschool en groepen 1 t/m
8 zijn vrij
Groepen 1 t/m 8 zijn vrij

Vanaf 12.0 uur vrij

Groepen 1 t/m 8

Vrije middagen:
8 juli

