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Reacties op aangepast beleid foto’s/filmpjes 

 
We willen u bedanken voor de vele reacties die wij hebben mogen ontvangen naar 
aanleiding van ons bericht over het aangepaste beleid betreft het maken van 
foto’s/filmpjes op school. Veel ouders hebben kenbaar gemaakt de maatregel te 
drastisch te vinden. Wij snappen dit en delen deze mening. Het verbieden van het 
maken en plaatsen van foto’s/filmpjes past niet bij de visie van de school en onze 
wens om transparant te zijn. Bovendien kunnen we ons door middel van 
foto’s/filmpjes profileren in de wijk en natuurlijk leuke dingen delen met ouders. 

We zullen het beleid op korte termijn bespreken met de MR. Alle ideeën en 
oplossingen die door ouders via de mail zijn aangedragen zullen tijdens deze 
vergadering worden besproken. Wij zullen hier op een later moment dan ook 
weer bij u op terug komen. 

Terugblik ouder-kind gesprekken 

 
Donderdag 15 september kwamen alle kinderen met hun ouders op school voor 
een ouder-kind-leerkracht gesprek. Het is altijd fijn om aan het begin van het 
schooljaar even kort met elkaar om de tafel te zitten om elkaar wat beter te leren 
kennen. 

Schoolreisje 30 september 

 
Op vrijdag 30 september gaan de groepen 1/2 tot en met 8 op schoolreisje. Groep 
1/2 en 3 gaan naar Plaswijckpark. Groep 4 t/m 8 gaan naar Duinrell. Meer 
informatie over het schoolreisje ontvangt u binnenkort. 

Vorige week heeft u via WisCollect de factuur voor het schoolreisje ontvangen. 
Ongeveer de helft van de ouders heeft deze factuur al betaald. Dat betekent 
helaas dat ook de helft van de ouders de factuur nog niet heeft betaald. We willen 
deze ouders dan ook vragen de factuur z.s.m., maar uiterlijk 23 september, te 
betalen. Heeft u vragen over de factuur dan kunt u contact opnemen met Fleur 
Steentjes van de administratie via fsteentjes@scoh.nl. 
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Helaas is de regeling met de Ooievaarspas, met ingang van 1 augustus 2021, 
komen te vervallen. Er kan dus ook dit schooljaar geen extra korting worden 
gegeven .  

19 en 20 september vrije dagen 

 
Maandag 19 september was een vrije dag voor de kinderen van de peuterschool 
en de kinderen van de groepen 1 t/m 8. Alle medewerkers van SCOH deden mee 
aan een Inspiratiedag in het World Forum Den Haag. Een leuke en leerzame dag 
met sprekers en workshops. 
 
 
Vakantierooster 2022-2023 

 
Vakantie: 

Data Eerste dag Laatste dag 

Prinsjesdag 20 september 2022  

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: 

Maandag 19 september Studiedag 3 Peuterschool en groepen 1 t/m 
8 zijn vrij 

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 

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 



 

 

 


