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Terugblik schoolreisje 

 
Vandaag zijn alle kinderen op schoolreisje gegaan naar Plaswijckpark of Duinrell. 
Na een regenachtige week was het vandaag gelukkig een stuk droger en hebben 
de kinderen volop kunnen genieten van alle attracties. Het was een hele gezellige 
en geslaagde dag! Via deze weg willen we ook alle ouders die vandaag de kinderen 
hebben begeleid heel erg bedanken voor alle hulp. 
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Schoolfotograaf op vrijdag 14 oktober 

 
Op vrijdag 14 oktober komt de schoolfotograaf naar school om 
alle kinderen leuk op de foto te zetten. We hebben dit jaar een 
nieuwe schoolfotograaf via Knappe Koppies 
(www.knappekoppies.nl). Bij deze Nieuwsbrief vindt u een bijlage 
met wat meer informatie. 
 

Koffie-ochtend groep 7 op woensdag 5 oktober 

 
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. 
 

Vertrek IB-er Meike Kijvekamp 

 
Helaas gaat onze IB-er Meike Kijvekamp onze school verlaten. We zijn natuurlijk 
hard op zoek naar een goede vervanger voor haar. Hieronder leest u nog een 
bericht namens Meike: 
 
 
Beste ouders en kinderen van de Spiegel,  

Via deze weg wil ik jullie mededelen dat ik per 1 november 2022 de Spiegel met 

pijn in mijn hart ga verlaten.  

Het is echter voor mij tijd om mijn dromen na te jagen en ik vertrek in november 

voor een periode naar Zuid-Amerika.  

Wellicht zie/spreek ik u de komende maand nog bij de schooldeur en anders wil ik 

u bedanken voor de fijne samenwerking met u en uw kinderen!  

Tot ziens! 

Meike  
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Oproep vanuit de ouderraad 

 
De ouderraad is een gezellige groep ouders die 
de school helpt met het organiseren van 
diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld 
Sinterklaas, Kerst en Koningsspelen. De 
ouderraad is hard op zoek naar nieuwe leden, 
maar ook naar ouders die het leuk vinden om 
éénmalig te helpen bij een activiteit. Uw kind 

heeft deze week een brief mee naar huis gekregen met meer informatie over de 
ouderraad. Bij de brief zit een formulier waarmee u zich als ouder kunt aanmelden 
als lid van de ouderraad of als hulpouder. Een ingevuld formulier kunt u inleveren 
bij de leerkracht van uw kind. Namens de ouderraad alvast heel erg bedankt! 
 

Drempelonderzoek groep 8 

 
Op maandag 10 en dinsdag 11 oktober vindt het drempelonderzoek plaats in 
groep 8. Het is belangrijk dat alle kinderen van groep 8 deze dagen aanwezig zijn 
op school. Wilt u hier dan ook rekening mee houden met eventuele dokters- of 
tandartsbezoeken?  
 

Kinderboekenweek 

 
Volgende week woensdag 5 oktober start de Kinderboeken week met als thema 
Gi-Ga-Groen. We zijn nog steeds op zoek naar ouders/opa’s/oma’s die willen 
komen voorlezen in de klas of iets leuks hebben te vertellen over een ‘groen’ 
beroep. Opgeven kan bij de leerkracht van uw kind. 
 
Tijdens de Kinderboekenweek wordt er natuurlijk veel gelezen, maar er wordt ook 
gedanst. Op woensdag 12 oktober starten we de dag dan ook om 8.30u met een 
leuk dansoptreden op het schoolplein. 
 

Studiedag donderdag 13 oktober 

 
Donderdag 13 oktober is een studiedag en zijn alle kinderen van groep 1 t/m 8 vrij. 
De peuterschool is wel gewoon open.  
 

Facturen vrijwillige ouderbijdrage en overblijf 

Komende week ontvangt u vanuit WisCollect de factuur voor de vrijwillige 
ouderbijdrage. De school ontvangt jaarlijks geld om te zorgen voor goed 
onderwijs. Voor extra activiteiten en festiviteiten zijn wij afhankelijk van de 



vrijwillige ouderbijdrage. Dit zit niet in het schoolbudget. Met de ouderbijdrage 
draagt u bij aan versieringen, materialen en lekkers voor o.a. het Sinterklaasfeest, 
Kerst, Pasen, sportdag, Koningsspelen e.d.  

Voor eind oktober ontvangt u ook de factuur voor de overblijfkosten vanuit 
WisCollect.  

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 

 

 

 


