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(S)cool on wheels groep 8 

 

Afgelopen donderdag kregen de groepen 8 bezoek van 
2 voorlichters vanuit het fonds gehandicaptensport. In 
de klas kregen zij uitleg van een ervaringsdeskundige 
over het leven met een rolstoel. In de gymzaal gingen 
ze onder begeleiding de strijd met elkaar aan tijdens 
een potje rolstoelbasketbal. Het was een leerzame,  
confronterende, maar ook leuke ochtend. 
 

Koffie-ochtend groep 6  

 
Op woensdagochtend 25 januari van 8.30-9.30u staat de koffie-ochtend voor 
groep 6 gepland. Centraal tijdens deze bijeenkomst staan de aangepaste 
doorverwijzingsprocedure BS/VO en de invoering van de NSCCT toets. De NSCCT 
toets wordt ingevoerd omdat leerlingen vanaf groep 3 lang thuis hebben gezeten 
door Corona. Om een juist beeld te creëren over hun ontwikkeling willen wij hun 
mogelijkheden goed in kaart brengen. Aanmelden voor de koffie-ochtend kan tot 
en met maandag 23 januari bij Fleur Steentjes (fsteentjes@scoh.nl).                                                              
 

Koffie-ochtend groep 4 

 
Op woensdagochtend 1 februari van 8.30-9.30u staat de koffie-ochtend voor 
groep 4 gepland. Tijdens deze ochtend kunt u op een informele manier met Emira 
en met elkaar in gesprek. Aanmelden voor de koffie-ochtend kan tot en met 
maandag 30 januari bij Fleur Steentjes (fsteentjes@scoh.nl). 
 

Koffie-ochtend groep 5 

 
Op woensdagochtend 15 februari van 8.30-9.30u staat de koffie-ochtend voor 
groep 5 gepland. Tijdens deze koffie-ochtend staat de invoering van de NSCCT 
toeten vanaf groep 6 centraal. Aanmelden voor de koffie-ochtend kan tot en met 
maandag 13 februari bij Fleur Steentjes (fsteentjes@scoh.nl).                                      
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Terugblik koffie-ochtend groep 7 

 
Afgelopen woensdag waren er 13 ouders aanwezig voor de koffie-ochtend van 
groep 7. Er werd informatie gedeeld over de nieuwe aanmeldprocedure rondom 
het preadvies en de aanmelding voor de middelbare school. Het was een goed 
gesprek en de aanwezige ouders waren tevreden over de ontvangen informatie.  
 

Verkeerssituatie rondom school 

 

Rondom school is een bijzondere verkeerssituatie ontstaan nu de werkzaamheden 
in de Zoutmanstraat uitgevoerd worden. De Van de Spiegelstraat is tijdelijk een 
straat geworden met tweerichtingsverkeer. Dit zorgt voor een wat 
onoverzichtelijke situatie. Vooral op de kruising van de Spiegelstraat en de Laan 
van Meerdervoort is heel erg druk. De politieagenten zullen in komende periode 
vaker rondrijden en de boetes uitdelen.  Wij willen u dan ook vragen zoveel 
mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. Mocht u toch met de auto 
komen, wilt u dan uw auto wat verder weg van school parkeren en het laatste 
stukje lopen? Zo zorgen we dat het rondom de school zo rustig en veilig mogelijk is 
voor alle kinderen. Helaas is het nog onduidelijk hoelang deze tijdelijke 
verkeersituatie duurt. We houden u op de hoogte.  

 

Vertrek juf Rita 

 
Dinsdag 31 januari is de laatste werkdag van juf Rita op onze school. Zij is al heel 
wat jaren een bekend gezicht op school. Als onderwijs-assistente heeft zij zich 
ingezet in diverse groepen en werkt zij momenteel in groep 3.  
Juffrouw Ilse Geerlings- Rosbergen zal juffrouw Rita vervangen.  
Juf Rita gaat binnenkort aan de slag op een andere school. We wensen juf Rita 
veel succes bij deze nieuwe uitdaging! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vakantierooster 2022-2023 

 
Vakantie: 

Data Eerste dag Laatste dag 

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 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 

 

 


