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Terugblik informatieavond dinsdag 30 augustus 

 
Afgelopen dinsdag vond de informatieavond voor alle ouders van onze school 
plaats. Er werd gestart met een gezamenlijke bijeenkomst in de gymzaal waarbij 
het Leren Zichtbaar Maken centraal stond. We zijn heel blij dat er zoveel ouders 
hebben meegedaan met deze gezamenlijke sessie! Na de gezamenlijke 
bijeenkomst volgde meer informatie en een kennismaking met de leerkracht in de 
eigen klas. Helaas was de opkomst niet in alle klassen even hoog. Dat is jammer, 
want dan heeft u als ouder misschien belangrijke informatie gemist.  

 

Nieuwe openingstijden peuterschool 

 
Met ingang van 1 september heeft onze peuterschool nieuwe openingstijden. De 
peuterschool mag, als enige peuterschool in de Den Haag, peuters vanaf 2,5 jaar 
een hele dag (8.45u-14.45u) ontvangen. Op deze manier kunnen we de peuters 
goed voorbereiden op school en maken wij de overstap van peuterschool naar 
basisschool zo makkelijk mogelijk. Bovendien kunnen deze verruimde 
openingstijden voor werkende ouders extra aantrekkelijk zijn. 

Meer informatie over onze peuterschool kunt u terugvinden in de bijlage.  

                               

 

 

Nieuwsbrief     02-09-2022 



Nieuwe datum schoolreis 

 
Vanwege beperkte beschikbaarheid van bussen en attractieparken hebben wij de 
schoolreis moeten verplaatsen van vrijdag 16 september naar vrijdag 30 
september. Op deze dag gaan de groepen 1 t/m 3 naar Plaswijckpark in Rotterdam 
en de groepen 4 t/m 8 naar Duinrell in Wassenaar. 

De kosten voor het schoolreisje zijn €32,- per leerling. Volgende week ontvangt u 
hiervan de factuur vanuit WisCollect.  

 

15 september ouder-kind gesprekken 

 
Donderdag 15 september is een studiedag en zijn alle kinderen vrij.  Op deze dag 
staan de ouder-kind gesprekken gepland. Het inplannen van deze gesprekken gaat 
via ‘Schoolgesprek’. U heeft hier inmiddels meer informatie over ontvangen via de 
mail. Het inplannen van een gesprek kan vanaf maandag 5 september t/m 
maandag 12 september. Voor vragen over het gebruik van ‘Schoolgesprek’ kunt u 
contact opnemen met Saskia Steggerda, ICT-coördinator, via ssteggerda@scoh.nl. 
 

Communicatie met niet-Nederlandse ouders 

 
We krijgen regelmatig de vraag of communicatie richting ouders via de 
Nieuwsbrief of bijvoorbeeld naar aanleiding van informatiebijeenkomsten niet 
alleen in het Nederlands, maar ook in het Engels kan plaatsvinden. Uiteraard 
proberen wij in onze communicatie aan de telefoon of via persoonlijke email 
zoveel mogelijk rekening te houden met niet-Nederlandse ouders. Wij zijn echter 
een Nederlandse school en zullen de communicatie die alle ouders betreft in het 
Nederlands blijven doen en niet standaard vertalen naar het Engels. We hopen dat 
u hier begrip voor heeft. 
 

Koffie-ochtend groep 8a en 8b op woensdag 7 september 

 
Woensdag 7 september is er voor de ouders van de groepen 8 een koffie-ochtend 
van 8.30u-9.30u. Tijdens deze ochtend kunt u op een informele manier in gesprek 
met Emira Bilkic en met elkaar. De koffie-ochtend thema is Procedure voorlopig 
schooladvies. 
Aanmelden voor deze ochtend kan door een mail te sturen naar 
fsteentjes@scoh.nl, graag vόόr 6 september. Vermeldt u hierbij van welk kind u de 
ouder bent en of u alleen of samen komt. Bij minder dan 10 aanmeldingen 
moeten we wellicht besluiten de koffie-ochtend niet door te laten gaan. 
 
Vakantierooster 2022-2023 
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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 22 augustus Studiedag 1 Peuterschool en groepen 1 t/m 
8 zijn vrij 

Donderdag 15 september Studiedag 2: ouder-kind 
gesprekken 

Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Maandag 19 september Studiedag 3 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 

 

 

 


