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Kinderboekenweek 

 

Deze week stond de school nog geheel in het teken van de Kinderboekenweek.  
Zo heeft juf Rita weer een aantal keer het leesalarm laten afgaan en hebben 
kinderen uit de bovenbouw voorgelezen in de midden- of onderbouw. 
 

De kinderen uit groep 1/2 t/m 
5 hebben dinsdag kunnen 
kijken naar de leuke 
kindervoorstelling Doe maar 
lekker Groen! van 
kindertheater Kaboem.  

 
En natuurlijk hebben alle ouders woensdagochtend kunnen zien dat onze kinderen 
lekker hebben gedanst op het nummer Gi-Ga-Groen van Kinderen voor Kinderen. 
 
Ook met de peuters zijn wij Gi-Ga-Groen bezig geweest: 
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Koffie-ochtend groep 7 woensdag 25 januari 

 
De koffie-ochtend voor de ouders van groep 7 is onlangs niet doorgegaan ivm te 
weinig aanmeldingen. We hebben de koffie-ochtend verplaatst naar woensdag 25 
januari a.s. Het thema deze koffie-ochtend is het pré-advies dat de kinderen in 
groep 7 ontvangen. We hopen deze keer op een hogere opkomst.  
 

NIO-onderzoek 

 
Op donderdag 3 november staat het NIO-onderzoek voor de kinderen van groep 8 
gepland. Het is belangrijk dat alle kinderen uit groep 8 hierbij aanwezig zijn. Wilt u 
hier dus rekening mee houden met eventuele tandarts- of doktersbezoeken? 
 

Vrijwillige ouderbijdrage 

 

Vorige week hebben wij u de factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage toegestuurd 

vanuit WisCollect. Inmiddels heeft de helft van de ouders deze ouderbijdrage 

betaald. Een deel van de ouders heeft er zelfs voor gekozen om niet de standaard 

€15 te betalen, maar wat extra’s bij te dragen. Daar zijn wij natuurlijk heel blij 

mee! Helaas heeft ook de helft van de ouders nog niets betaald. 

De vrijwillige ouderbijdrage is geen verplichte factuur. Toch willen we 

benadrukken dat de school voor extra activiteiten en festiviteiten afhankelijk is 

van de vrijwillige bijdrage. Dit zit namelijk niet in het schoolbudget. Met de 

ouderbijdrage draagt u bij aan versieringen, materialen en lekkers voor o.a. 

Sinterklaas, Kerst, Pasen, Koningsspelen e.d. 

 



 Factuur Overblijf 

 
In de eerste week na de Herfstvakantie zullen wij de factuur voor de 1e termijn van 
de overblijfkosten toesturen vanuit WisCollect. Het staat u uiteraard vrij om gelijk 
alle termijnen te betalen. 
 
De kosten voor de overblijf zijn voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld op 
€230,- per leerling. Als u een 2e of 3e kind bij ons op school heeft ontvangt u een 
korting voor de overblijf. De overblijfkosten voor het 2e kind zijn €180,-, de kosten 
voor het 3e kind zijn €130,-. 
 
De overblijffactuur is een verplichte factuur. Zonder betaling van de factuur 
moeten wij u vragen uw kind(eren) tussen de middag op te halen om thuis te 
lunchen. Voor vragen over schoolkosten kunt u terecht bij Fleur Steentjes van de 
administratie (fsteentjes@scoh.nl). 
 

Parkeren fietsen 

 
Regelmatig worden er bij het wegbrengen of ophalen 
van de kinderen (bak)fietsen van ouders geparkeerd 
voor het hek van de bouwplaats of het bruine hek van 
onze buren. We moeten u vragen de (bak)fietsen niet 
voor deze ingangen te plaatsen. Auto’s/busjes die deze 
ingangen moeten gebruiken kunnen hierdoor lastig de 
draai maken in de toch al smalle straat. Alvast bedankt 
voor de medewerking! 

 
 
 

Studiedag donderdag 13 oktober 

 
Donderdag 13 oktober was een studiedag voor het team. Er is deze dag veel 
geleerd over feedback geven in het kader van Leren Zichtbaar Maken.  



 

Foto’s/ filmpjes op school 

  

In een eerdere Nieuwsbrief hebben wij u laten weten dat wij, na een klacht van 
een ouder, hebben besloten om voorlopig geen foto’s/filmpjes meer te maken van 
de kinderen tijdens leuke activiteiten. Ook hebben we u als ouders gevraagd om 
geen foto’s/filmpjes meer te maken vanwege privacyoverwegingen van andere 
ouders. 
 
Naar aanleiding van dit bericht hebben we veel mails van ouders ontvangen. 
Inmiddels is dit onderwerp besproken in een vergadering van de MR. Naar 
aanleiding van deze vergadering en de mails van ouders hebben wij, samen met 
de MR, besloten het maken van foto’s/ filmpjes bij activiteiten toe te staan. We 
zijn van mening dat dit leuke herinneringen zijn voor later. Uiteraard houden we 
hierbij in de klassen rekening met de kinderen waarvan bekend is dat zij niet op de 
foto/film mogen. Aan de ouders die zelf niet op de foto/film willen, willen wij 
vragen om bij de activiteiten achteraan te gaan staan zodat u niet zichtbaar bent 
op foto’s/film. We vragen u daar zelf de verantwoordelijkheid in te nemen.  
 
Mochten er nog vragen zijn over bovenstaande, dan kunt u natuurlijk altijd 
contact met ons opnemen via spiegel@scoh.nl. 
 

Herfstvakantie 

 

Op zaterdag 22 oktober start de Herfstvakantie. De kinderen zijn op vrijdag 21 
oktober om 12.00u vrij! Op maandag 31 oktober verwachten wij alle kinderen 
weer terug op school.  
 
 
 
VakantiepasClub herfstvakantie 

 

In de herfstvakantie is er van alles te beleven voor de leden van de 
VakantiepasClub. Dat is de gratis digitale VakantiePas voor de korte 
schoolvakanties.  

Doen 
Voor natuurvrienden is er een herfstspeurtocht bij stadsboerderij De 
Herwijerhoeve. Techneuten vinden de Robotdag bij Beeld en Geluid vast 
interessant. En jonge wetenschappers kunnen hun hart ophalen op de 
Microscoopdag bij Museum Boerhaave. Natuurlijk zijn er ook leuke dingen voor 
sportievelingen, knutselaars en lekkerbekken. 



Winnen 
Kinderen die willen laten weten wat ze van de VakantiePas vinden en een idee 
hebben voor volgend jaar, kunnen via de website een VipVel invullen. Daarmee 
maken ze kans op een middag boomklimmen met de hele klas in het Haagse 
Klimbos of een etentje met het gezin bij Mingle Mush. 
 
Ook kunnen kinderen twee vrijkaarten winnen voor GlowGolf Scheveningen met 
een leuke selfie of actiefoto. Kijk voor deze winactie op onze website bij 
VakantiePas fotoactie. 
 
Lid worden 
Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via 
www.vakantiepas.nl. 
Leden van de VakantiepasClub krijgen een digitale nieuwsbrief met meer dan 20 
activiteiten en kortingsbonnen.  
 
 
Vakantierooster 2022-2023 

 
Vakantie: 

Data Eerste dag Laatste dag 

Herfstvakantie 22 oktober 2022 30 oktober 2022 

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: 

Donderdag 13 oktober Studiedag 4 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

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: 

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

http://www.vakantiepas.nl/


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 

 

 

 


