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Kerstviering donderdagavond 22 december 

 
Afgelopen maandag heeft u een speciale kerstbrief ontvangen met daarin alle 
bijzonderheden rondom de kerstviering. In de klas besteden we deze weken 
aandacht aan het kerstverhaal, wordt er geknutseld en worden er kerstliedjes 
gezongen. Op donderdagavond 22 december is er een kerstdiner op school voor 
alle kinderen van groep 1 t/m 8. De inloop start om 17.15u, om 17.30u gaat de 
voordeur dicht zodat de kinderen rustig in de klas kunnen eten en naar een 
kerstverhaal kunnen luisteren. Voor het kerstdiner neemt iedere leerling iets te 
eten/drinken mee voor de klas. In elke klas hangt een intekenlijst waarop 
geschreven kan worden wat er wordt meegenomen. Neem niet te veel mee, het is 
zonde als er erg veel eten over blijft. 
 
Tussen 18.30u-18.45u komen alle kinderen met de klas naar buiten voor een 
gezamenlijke afsluiting met kerstliedjes op het schoolplein. We hopen dat ouders 
ook gezellig meezingen. Vanaf 18.15u bent u al welkom voor een bekertje warme 
chocomelk geschonken door de ouderraad. Om er voor te zorgen dat het op het 
schoolplein niet te onoverzichtelijk wordt deze avond blijven alle kinderen bij hun 
eigen klas en leerkracht, ouders kunnen zich bij de klas van hun (jongste) kind 
aansluiten. Om 19.00u is de kerstviering afgelopen en kunt u uw kind(eren) mee 
naar huis nemen. 

 

                          

 
 
 
 
 

Foute (Kerst) truiendag op maandag 19 december 

 
Maandag 19 december is het op school foute 
(kerst)truiendag. Op deze dag mogen alle 
kinderen in een foute (kerst)trui naar school 
komen! Dit mag een kersttrui zijn, een gekke 
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andere trui of bijvoorbeeld gewoon een te grote trui van jouw vader of moeder. 
Met een dikke trui aan kunnen we de verwarming vandaag wat lager zetten en 
vragen we als school aandacht voor het klimaat.  
 

Voedselpakketactie voor de Voedselbank Haaglanden 

 
Helaas hebben steeds meer gezinnen in Nederland, en dus ook in Den Haag, 
moeite om rond te komen en blijft er soms niet genoeg geld over om voldoende 
eten te kunnen kopen. Dit jaar verzamelen we als school houdbare producten in 
voor gezinnen die dit goed kunnen gebruiken in de kerstperiode. In iedere klas 
staat een doos om deze spullen te verzamelen. Er kan hierbij gedacht worden aan 
koffie, thee, blikken soep, macaroni, rijst, zakjes kruidenmix, beschuit, blikken 
groenten, snoep, chips, zeep, shampoo, tandpasta etc. etc. Kortom, alle producten 
die een langere tijd houdbaar zijn. De producten kunnen op school worden 
ingeleverd tot en met dinsdag 20 december. Eind volgende week zullen wij de 
gevulde dozen namens de school aanbieden aan de Voedselbank Haaglanden.   
 

 

 

 

 
 
 

Bezoek leerplichtambtenaar 

 
In een eerdere nieuwsbrief hebben wij u verteld over een aanstaand bezoek van 
de leerplichtambtenaar. Afgelopen dinsdag was dit bezoek aan school. Er is door 
haar geconstateerd dat er best veel kinderen te laat op school waren. Zoals wij u 
al eerder vertelden wordt er door de gemeente Den Haag momenteel streng 
gecontroleerd op het verstrekken van bijzonder verlof, maar ook op te laat 
komen. Als een kind in een schooljaar meer dan 12x te laat is volgt een oproep 
door de leerplichtambtenaar. Soms leidt dit zelfs tot een proces-verbaal. Het is 
belangrijk dus om er voor te zorgen dat u kind(eren) op tijd in de klas zitten! 
 

Koffie-ochtend groep 7 

 
Op woensdagochtend 18 januari van 8.30-9.30u staat de koffie-ochtend voor 
groep 7 gepland. Tijdens de ochtend kunt u onder het genot van een kopje koffie 
in gesprek met Emira Bilkic en met elkaar. Tijdens deze koffie-ochtend staat de 
nieuwe procedure rondom het pre-advies en de aanmelding op de middelbare 
school centraal. Aanmelden voor de koffie-ochtend kan tot en met maandag 16 
januari bij Fleur Steentjes (fsteentjes@scoh.nl).  
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Aanmelden 3-jarigen 

 
Wordt uw kind 3 jaar tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2022? Meld uw kind 
dan aan in de aanmeldperiode die voor uw kind is vastgesteld. Lever het ingevulde 
aanmeldformulier van de gemeente in op school tussen maandag 19 december 
2022 en vrijdag 13 januari 2023. 
 

Vrijdag 23 december om 12.00u vrij 

 
Op vrijdag 23 december zijn alle kinderen (inclusief de Peuterschool) om 12.00u 
vrij en start de kerstvakantie!  
 
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 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 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 

 

 


