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Filmpje Leren Zichtbaar Maken 

 

Vandaag is er een film op de website van school geplaatst over het 
onderwijsconcept Leren Zichtbaar Maken. Het team is de afgelopen twee jaar 
druk bezig geweest met dit onderwijsconcept. De ouderavond, die in het teken 
van Leren Zichtbaar Maken stond, kon eerder dit jaar niet doorgaan vanwege de 
toen geldende coronamaatregelen. Als alternatief is er nu een film gemaakt die 
door alle ouders te bekijken is: https://youtu.be/J2Bxb0ziFq8 . We willen u dan ook 
vragen deze film te bekijken, zodat u weet waar we de afgelopen twee jaar mee 
bezig zijn geweest op school. Mocht u naar aanleiding van de film vragen en/of 
opmerkingen hebben, dan kunt u deze mailen naar spiegel@scoh.nl. We zullen de 
vragen bundelen en op een nog te plannen bijeenkomst behandelen. 
 

Schoolfoto’s 

 
Eerder deze week hebben alle kinderen een kaartje mee naar huis gekregen van 

de schoolfotograaf. Op dit kaartje staat alle informatie die nodig om de 

schoolfoto’s te bestellen. Voor vragen kunt u ook terecht bij de fotograaf  

Paasviering op 14 april 

 
Op donderdag 14 april zullen we op school Pasen vieren. In de klas is er aandacht 
voor het paasverhaal. Daarnaast organiseert de school, samen met de 
oudercommissie, een paasbuffet voor alle kinderen. Het belooft een mooie en 
gezellige dag te worden.  
 

Samenwerking Anne Dak 

 

Onlangs hebben Emira Bilkic en Conny van Vliet (van Anne Dak) een gesprek 
gevoerd ter versterking van de samenwerking. Op deze manier proberen we een 
nog betere zorg voor de kinderen van onze school te realiseren. Mocht u als ouder 
op zoek zijn naar een BSO voor uw kind, dan kunt u altijd vrijblijvend contact 
zoeken met Anne Dak.  
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Politie op school 

 

Deze week kreeg groep 8 een bezoekje van de politie in het kader van het project 
EPJO . Het Educatief Programma  Jongeren is een interactief lesprogramma 
ontwikkeld door de politie en de Peter Faber Stichting. Het lesprogramma is een 
interactief programma gericht op misdaadpreventie. De klas is in gesprek gegaan 
met de politie, maar ook met een ex-gedetineerde. Het was een interessant en 
leerzaam bezoek.  
 

 
 
  
 
De sportcursus meisjesvoetbal 

 
Gisteren was de laatste les van de sportcursus meisjesvoetbal voor de meiden van 
groep 5 t/m 8. Ze hebben erg veel geleerd in de afgelopen weken en vooral ook 
veel plezier gehad. 

 
 



 
 
 
 

Studiedag 8 april 

 

Op vrijdag 8 april staat er voor het team een studiedag gepland. Tijdens deze 
studiedag gaan we verder met Leren Zichtbaar maken en de analyse van de 
schoolresultaten. 
 
Alle kinderen zijn deze dag vrij, de peuterschool is wel open.  
 
 
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 8 april  Studiedag 6 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

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 

 


