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Storing betalingen WisCollect 

 

Sinds begin januari hebben wij af en toe een storing in ons betaalsysteem. 
Hierdoor is het niet altijd mogelijk om betalingen voor bijvoorbeeld de overblijf te 
doen vanuit WisCollect. U krijgt dan een melding dat het account niet meer actief 
is. Dit is een tijdelijk probleem. We zijn hard aan het werk dit probleem zo snel 
mogelijk op te lossen en houden u op de hoogte. Heeft u vragen, neem dan 
contact op met Fleur Steentjes van de administratie.  
 

Terugblik koffie-ochtend groep 6 

 
Afgelopen woensdag vond de koffie-ochtend van groep 6 plaats. We zijn blij dat er 
uiteindelijk toch veel ouders aanwezig waren. Deze ochtend is er meer uitgelegd 
over de invoering van de NSCCT toets. We hebben goede gesprekken met elkaar 
kunnen voeren en ouders hadden veel vragen die we hebben kunnen 
beantwoorden. Meer informatie over de NSCCT toets en wat er besproken is volgt 
binnenkort in een brief.  
 

Koffie-ochtend groep 4 

 
Op woensdagochtend 1 februari van 8.30-9.30u staat de koffie-ochtend voor 
groep 4 gepland. Centraal deze ochtend staat de zorgstructuur op onze school en 
de rol van de SMW-er. Onze nieuwe IB-er Nathalie de Nocker zal deze ochtend 
ook aanwezig zijn. 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 
toets vanaf groep 6 centraal. Onze nieuwe IB-er Nathalie de Nocker zal deze 
ochtend ook aanwezig zijn. Aanmelden voor de koffie-ochtend kan tot en met 
maandag 13 februari bij Fleur Steentjes (fsteentjes@scoh.nl).                                      
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Juf Florine aantal weken afwezig 

 
Met ingang van maandag 13 februari is onze gymdocente van de maandag, juf 
Florine, een aantal weken afwezig.  Zij wordt deze weken vervangen door juf 
Myrthe van Iterson, een gediplomeerd gymdocente. Via deze weg heten we juf 
Myrthe alvast van harte welkom bij ons op school! 
 

Studiedag 14 februari, alle kinderen vrij 

 

Op dinsdag 14 februari heeft het team van de Spiegel een studiedag. Alle kinderen 
zijn deze dag vrij. De peuterschool is deze dag wel gewoon open.  
 

Margedag 22 februari, groep 1 t/m 4 vrij 

 

Woensdag 22 februari is een margedag voor groep 1 t/m 4. De kinderen zijn deze 
dag vrij. 
 

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 

 


