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Paasviering 

 

Afgelopen donderdag hebben wij op school stil gestaan bij de paasviering. In de 
klassen is er aandacht geweest voor het paasverhaal. Tijdens de lunch hebben alle 
kinderen kunnen genieten van een uitgebreid paasbuffet. Uiteraard mocht ook 
het paaseitjes zoeken in de klas niet ontbreken!  
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Wat is het toch fijn dat er zoveel ouders bereid zijn om op school te helpen. 
Zonder de ouders kunnen al deze leuke activiteiten niet doorgaan.  
Hartelijk bedankt voor de samenwerking. 
Een goede ouderraad is goud waard. 
Jullie zijn onmisbaar voor onze school, ons team en zeker kinderen. 
Daarom: BEDANKT!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paaslied 

 
 
De muziekleraar, Jordan Roy heeft de afgelopen weken met de kinderen een 
paaslied geschreven met als thema “Samen zijn” en “Vrede”. 
Dit hebben ze dinsdag met de groepen 5, 6, 7a en 7b gefilmd.  
Met trots presenteren we hun paaslied: https://youtu.be/hrgT4nfHjQw 
 
 
 

Schoolkamp groep 7 en 8 

 
Van 13 t/m 15 juni gaan de groepen 7 en 8 op schoolkamp. Er staan elke dag 

allerlei leuke activiteiten op het programma en ook op het kampterrein zelf is er 

genoeg te doen (zie www.heino.nl). De kinderen van groep 7 en 8 hebben deze 

week een eerste brief mee naar huis gekregen met meer informatie over het 

kamp. In de week na Pasen ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) van deze kinderen 

vanuit WisCollect een factuur voor de betaling. De betaling ontvangen we graag 

vόόr 26 mei.  

 

 

Spelen op het schoolplein na 15.30u 

 
Het gebeurt regelmatig dat er kinderen na schooltijd op het schoolplein komen 
spelen. Natuurlijk vinden we het leuk dat kinderen elkaar na schooltijd opzoeken 
op het schoolplein. Maar helaas zorgt dit de laatste tijd ook voor ruzies tussen 
kinderen waarbij medewerkers van de BSO of school noodgedwongen betrokken 
raken. Dit is niet de bedoeling, aangezien zij niet verantwoordelijk zijn voor de 
kinderen die zelf komen spelen op het schoolplein. Om dit soort incidenten te 
voorkomen is het schoolplein na 15.30u alleen nog maar beschikbaar voor de 
kinderen die aanwezig zijn bij de BSO.  
 
 
 
 

Centrale eindtoets groep 8 

 

Op 20 t/m 22 april maken de kinderen uit groep 8 de centrale eindtoets. Dit zijn 
spannende dagen voor de kinderen. Wilt u ervoor zorgen dat er deze dagen geen 
afspraken met een dokter/tandarts o.i.d. gepland staan? 

  
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FhrgT4nfHjQw&data=04%7C01%7Cebilkic%40scoh.nl%7C432fe3cf935144384b6808da1e0ee2c1%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C637855346521067952%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xvl9PzjqqZ9Lt5KNzWZvNwMiuo%2Bb%2BONLMFxGIui8nmI%3D&reserved=0
http://www.heino.nl/


Koningsspelen 22 april 

 

Op 22 april vieren we op school de Koningsspelen. In de ochtend starten we met 
alle kinderen op het schoolplein en zingen en dansen we het Koningsspelenlied 
van Kinderen voor Kinderen. Uiteraard zijn ouders welkom om te komen kijken! 
 
In de middag, als groep 8 de eindtoets heeft afgerond, staan er voor alle klassen 
allerlei leuke activiteiten op het programma. Helaas kunnen ouders hier niet bij 
aanwezig zijn. 
 
Kinderen mogen deze dag in het oranje of rood/wit/blauw naar school komen. 
  
 
Sportdag groep 5 t/m8 

 
Op dinsdag 17 mei organiseren we een sportdag voor groep 5 t/m 8 op de 
sportvelden van hockeyclub HDS in Madestein.  
Om deze dag tot een groot succes te maken, hebben we veel ouders nodig die ons 
helpen bij het begeleiden van de verschillende onderdelen. 
Hulpouders worden om 9.45 uur verwacht op de locatie van de sportdag.  
De dag duurt tot 14.45 uur. 
 
 
Aanmelden als hulpouder kan op 3 manieren: 
Het formulier op de website of in de schoolapp invullen. Dit formulier kunt u 
vinden in de jaarkalender bij de sportdag. 
Het strookje onderaan de uitgedeelde brief invullen en inleveren bij de eigen juf of 
meester. 
Een mailtje sturen naar ahofman@scoh.nl. 
Wilt u dit uiterlijk donderdag 21 april doen? 
We hopen op alle medewerking van u. 
Bij voorbaat, mede namens de kinderen, onze hartelijke dank. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vakantiepas in de meivakantie 

Er is deze meivakantie weer van alles te doen voor de leden van de 
VakantiepasClub. Het strand of de grachten schoonmaken, speuren naar jonge 
dieren, roeien, naar het theater of spelen in de grootste binnenspeeltuin in de 
regio! Ook kunnen kinderen twee bioscoopkaartjes winnen met een leuke selfie of 
actiefoto. Kijk voor deze winactie op onze website bij VakantiePas fotoactie. 

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.  
 

Meivakantie vanaf 23 april 

 
Vanaf zaterdag 23 april tot en met zondag 8 mei is het meivakantie. We zien alle 
kinderen graag weer op school op maandag 9 mei.  
 
 
Vakantierooster 2021-2022 
 
 

Data Eerste dag Laatste dag 
Goede vrijdag en Pasen 15 april 2022 18 april 2022 

Meivakantie 23 april 2022 8 mei 2022 

Hemelvaart 26 mei 2022 29 mei 2022 

Pinksteren 6 juni 2022  

Zomervakantie 9 juli 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 Peuterschool en groepen 1 t/m 
8 zijn vrij 

Maandag 20 juni  Studiedag 8 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrije middagen: 

8 juli  Vanaf 12.0 uur vrij Groepen 1 t/m 8 

http://www.vakantiepas.nl/


 


