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Informatie schoolreisje groep 1/2 en 3 

 
Op vrijdag 30 september gaan de kinderen van groep 1/2 en 
groep 3 naar Plaswijckpark in Rotterdam. Hieronder vindt u meer 
informatie over deze dag.  Deze informatie ontvangt u ook per 
mail. 

Uw zoon of dochter wordt op 30 september om 8:30 uur in de eigen groep 
verwacht.  

Om 9:00 uur lopen wij met de kinderen naar de bus bij het Vredespaleis. 

De bussen vertrekken om 9:15 uur naar Plaswijckpark en arriveren ’s middags om 
ongeveer 15:30 uur weer op dezelfde plaats bij het Vredespaleis. U kunt uw kind 
hier dan ook weer ophalen. 

Alle kinderen worden door school getrakteerd op een bakje patat met saus. 

Wilt u uw kind het volgende meegeven in een tas of rugzak? 
- Iets te eten en extra drinken 
- Regenkleding, als de weersvoorspelling ongunstig is. 

Uw kind draagt de gedurende de dag zelf zijn/haar eigen tas. 

Wij gaan er met elkaar een gezellige dag van te maken. 
 

Informatie schoolreisje groep 4 t/m 8 

 
Op vrijdag 30 september gaan de kinderen van groep 4 
t/m 8 naar Duinrell in Wassenaar. Hieronder vindt u meer 
informatie over deze dag. Deze informatie ontvangt u ook 
per mail. 

Uw zoon of dochter wordt op 30 september om 8:30 uur 
in de eigen groep verwacht.  

Om 9:15 uur lopen wij met de kinderen naar de bus bij het Vredespaleis. 
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De bussen vertrekken om 9:30 uur naar Duinrell en arriveren ’s middags om 
ongeveer 15:45 uur weer op dezelfde plaats bij het Vredespaleis. U kunt uw kind 
hier dan ook weer ophalen. 

Alle kinderen worden door school getrakteerd op een bakje patat met saus. 

Wilt u uw kind het volgende meegeven in een tas of rugzak? 
- Iets te eten en drinken om te nuttigen op andere tijden dan de lunchpauze. 
- Regenkleding, als de weersvoorspelling ongunstig is. 
- Geen geld meegeven, er wordt geen tijd genomen om eten te kopen en er 
worden ook geen spelletjes gedaan die geld kosten. 

Uw kind draagt gedurende de dag zelf zijn/haar eigen tas. 

Wij gaan er met elkaar een gezellige dag van maken. 
 

Koffie-ochtend groep 7  

 
Op woensdagochtend 5 oktober van 8.30-9.30u staat de koffie-ochtend voor de 
ouders van de kinderen uit groep 7 gepland. Tijdens deze ochtend kunt u op een 
informele manier in gesprek met Emira Bilkic en met elkaar. Deze ochtend zal 
onder andere het pré-advies in groep 7 besproken worden. 

Opgeven voor deze koffie-ochtend kan tot uiterlijk dinsdag 4 oktober bij Fleur 
Steentjes via fsteentjes@scoh.nl. Bij minder dan 10 deelnemers kunnen we 
besluiten de koffie-ochtend te annuleren. 

Kinderboekenweek 

 
Van 5 oktober t/m 16 oktober is het Kinderboekenweek met dit jaar het thema Gi-
Ga-Groen. Ook op onze school besteden we hier natuurlijk uitgebreid aandacht 
aan.  
 
Tijdens de Kinderboekenweek staat er in elke klas 
één boek centraal. Er wordt uit dit boek voorgelezen 
en er wordt uitgebreid over gesproken. Verder gaat 
er tijdens de Kinderboekenweek een aantal keer het 
‘lees-alarm’ af. Alle kinderen  stoppen dan direct met 
waar ze mee bezig zijn, ook als ze bijvoorbeeld aan 
het gymmen zijn, en gaan een kwartiertje lezen in 
een zelf gekozen boek.  
 
Op woensdag 12 oktober starten we de dag om 8.30 uur  met een  feestelijk dans 
Gi-Ga-Groen van Kinderen voor Kinderen op het schoolplein. De kinderen hebben 
deze dans dan natuurlijk al uitgebreid geoefend in de klas. 
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Ouders/opa’s/oma’s gezocht! 
In een eerdere Nieuwsbrief deden we al een oproep omdat we op zoek zijn naar 
ouders of opa’s/oma’s met een ‘groen’ beroep die het leuk vinden om hier op 
school iets over te komen vertellen. Helaas hebben we hier nog maar weinig 
reactie op gekregen. Heeft u een beroep dat iets te maken heeft met dieren of 
natuur en wilt u hier iets over vertellen, meldt u zich dan aan bij de leerkracht van 
uw kind. Ook ouders of opa’s/oma’s zonder groen beroep, maar met bijvoorbeeld 
veel kennis over de natuur, planten of dieren kunnen zich aanmelden! 
 
Verder zijn we ook op zoek naar ouders/opa’s/oma’s die het leuk vinden om te 
komen voorlezen in de klas. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden bij de leerkracht 
van uw kind. 
 
Vakantierooster 2022-2023 
Vakantie: 

Data Eerste dag Laatste dag 

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: 

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 

 


