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Deze keer in het Spiegelschrift: 

• Aanmelden ouder-kind gesprekken  
• KinderAtelier groep 8 

• Leesmoeders/vaders voor groep 3 gevraagd 

• Drempeltoets 

• Schoolkosten  

• Busdienst aangepast op 3 oktober 

• Wist u dat... 

• Belangrijke data   Let op: 2, 4 en 5 oktober  

• Vakanties 
 

 
Aanmelden Ouder-kind-gesprekken 
Op 2 en 4 oktober houden we ’s avonds weer de ouder-kind-gesprekken. Deze gesprekken worden gevoerd met de 
kinderen van groep 5 t/m 8, met u als ouder en met de leerkracht.  
Voor de ouders die een kind hebben in de groepen 1 t/m 4 is het een gewoon ouderleerkracht gesprek, dus zonder 
kind.  
Er is wat onduidelijkheid over het inloggen bij Schoolgesprek. 

Onze schoolapp en Schoolgesprek zijn 2 aparte systemen met verschillende inloggegevens. Als u de app niet hebt, 

kunt u ook via onderstaande website een afspraak maken op Schoolgesprek. 

Inloggen bij Schoolgesprek doet u met de voornaam en geboortedatum van uw kind. 

Zie onderstaande informatie uit de brief die afgelopen dinsdag per mail is verstuurd. 

Hoe schrijft u zich in? 

       Klik in onze app op de button ‘Schoolgesprek’ of ga naar https://app.schoolgesprek.nl/v3/inschrijven/?schoolid=1472  

       Vul de voornaam van uw kind in (gebruik geen speciale tekens: René wordt Rene) 

       Vul uw wachtwoord in, onze school gebruikt hiervoor de geboortedatum van uw kind (dd-mm-jjjj). 

Inschrijven voor de gesprekken kan t/m zondag 30 september 2018. 

Lukt het u niet om in te loggen? Stuur dan een e-mail naar ahofman@scoh.nl. 

 

 

KinderAtelier groep  8 

Op 3 oktober is er een tentoonstelling en presentatie bij het KinderAtelier. Deze duurt van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
U bent van harte uitgenodigd! 
 
 
Leesmoeders/vaders voor groep 3 
Als school zijn we altijd heel blij als ouders willen helpen. We zijn nu op zoek naar leesmoeders/ voor groep 3. We lezen 
in principe alle ochtenden en dan meteen aan het begin van de ochtend gedurende een uurtje. 
U kunt dan mee rijden met de bussen naar het Cantateplein. Eventueel kunnen we het openbaarvervoer voor de 
terugweg vergoeden. Heeft u geen kind in groep drie en u wilt wel helpen? U bent van harte uitgenodigd! 
 
 
Drempeltoets 

https://app.schoolgesprek.nl/v3/inschrijven/
mailto:ahofman@scoh.nl


Op 24 en 25 september hebben de kinderen in groep 8 het Drempelonderzoek gemaakt. U krijgt de uitslag van ons op 

maandag 1 oktober 2018.  

 

 
Schoolkosten 
U heeft al eerder de brief mogen ontvangen over de schoolkosten. 
Al die kosten zijn verplicht uitgezonderd de ouderbijdrage a 15 euro. Toch verzoek ik u met klem om ook dit te 
betalen. Wij financieren daar feesten als Sint, Kerst, Pasen en koningspelen van.  
U kunt elke woensdag van 8.00 uur tot 13.00 uur terecht in de Witte de Withstraat om het bedrag te pinnen. 
Of u maakt het over op de schoolrekening ovv de naam van uw kind. (graag de naam waarmee uw kind ingeschreven 
staat) 
 
 
Busdienst aangepast op 3 oktober 
Op deze woensdagen zijn er slechts 4 bussen. 
Bus 5 vervalt en de kinderen van groep 4a en 6a gaan in bus 1 
De kinderen van groep 5A gaan in bus 3  
 
Dan komt het er zo uit te zien:  (let op de vertrektijden!!) 
8.10 uur Bus 1 groep 1/2A        groep 4A   groep 6A 
8.10 uur Bus 2   groep 1/2B         groep 7 
8.15 uur Bus 3   groep 3A            groep 3B    groep 5A 
8.20 uur Bus 4   groep 4B            groep 6B 
 
 
Wist u dat... 
 

• Elgin uit groep 3 tijdens buitenspelen een euro had gevonden. Hij heeft de gevonden geldmunt bij zijn 
leerkracht ingeleverd. Hij benadrukte dat hij het gevonden geld voor onze schoolplein wil doneren.  

 

• We verkopen nog steeds “Berenkaartjes”. 
 

 
 
Belangrijke data 
02 oktober ouder-kind-gesprekken op school 
04 oktober ouder-kind-gesprekken op school 
05 oktober  Studiedag  alle kinderen vrij 
10 oktober  koffieochtend groep 7 
16 oktober schoolfotograaf Cantateplein 
17 oktober  koffieochtend groepen 3 
 
Vakantierooster 2018-2019 
Prinsjesdag  18-09-2018 
Herfstvakantie  22-10-2018 t/m 26-10-2018 
Kerstvakantie   24-12-2018 t/m 04-01-2019 
Voorjaarsvakantie 25-02-2019 t/m 01-03-2019 
Goede Vrijdag  19-04-2019   

Tweede Paasdag 22-04-2019  
Meivakantie  22-04-2019 t/m 03-05-2019 

Hemelvaart + dag erna 30-05-2019 t/m 31-05-2019 

Tweede Pinksterdag 10-06-2019 

Zomervakantie  22-07-2019 t/m 30-08-2019 

 
Da Costaschool  Locatie De Spiegel 
Cantateplein 27 
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