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Kerstviering 
Op 19 december vindt de Kerstviering plaats. Als locatie is weer voor de Noorderkerk gekozen. Het programma ziet 
er als volgt uit: 

Onderbouw (groep 1 t/m 4) 

17.10 - 17.30 uur          Inloop onderbouw in de Noorderkerk (Schuytstraat 9-11) 

17.30 - 18.30 uur          Kerstviering groep 1 t/m 4 

Bovenbouw (groep 5 t/m 8) 

18:15 - 18.40 uur          Verzamelen leerlingen bovenbouw op school 

18.40 - 18.50 uur          Leerkrachten en bovenbouwleerlingen (en hun ouders) lopen naar de kerk  

19.00 - 20.00 uur          Kerstviering groep 5 t/m 8 

Op de dag (19-12) zelf willen met de kinderen weer een verrassingslunch organiseren. Daarbij kunnen wij uw hulp 
niet missen. Uw kind krijgt deze week nog een brief mee met daarop alle informatie.  

Kerstlunch 

Alle kinderen hebben een brief gekregen over de kerstlunch en een verassingsbordje. Ik heb van meerdere 
collega’s te horen gekregen dat sommige ouders nu met suggesties voor de kerstlunch komen. Wij hebben ruim 
van te voren gevraagd of er ouders zijn die graag met de kerstcommissie mee wilden denken. Hiervoor heeft één 
vader zich aangemeld.  

De kerstcommissie heeft toen een draaiboek voor de kerstviering gemaakt. Ik wil u informeren dat wij in de laatste 
week voor de kerstviering het draaiboek niet meer gaan veranderen.  

Voor elke viering geldt, zoveel mensen zoveel meningen. Wij waarderen de inbreng van ouders en nodigen u van 
harte uit om u aan te melden voor commissies als wij hiervoor een oproep doen.  

Koffieochtend groep 3 
De koffieochtend voor groep 3 is aanstaande woensdag 18 december. Alle ouders van deze groep zijn van harte 
welkom vanaf 08:30 in te teamkamer op de eerste verdieping. De koffieochtend start om 08:45. 

Adviesgesprekken 
Op dinsdag 17 december vinden de adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 8 plaats. Deze gesprekken 
zullen overdag plaatsvinden. Op die dag heeft groep 8 geen lessen.  



Vakantiepasclub kerstvakantie Den Haag 

Volgens de weermensen wordt december dit jaar zachter en natter dan normaal. Dus een witte kerst, daar hoeven 
we niet op te rekenen. Gelukkig hebben we geen sneeuw nodig voor een leuke kerstvakantie, want de 
VakantiepasClub heeft weer een gevarieerd pakket activiteiten met speciale VakantiepasKorting voor de leden. 

Bij Cool Event Scheveningen kan worden geschaatst of genoten van de Magische IJsbeelden. Dan nog even door 
naar De Pier voor een heerlijke pannenkoek. Alvast de sfeer van Oud & Nieuw proeven? Dat kan met de oliebollen 
van Vermolen. Bekijk deze en alle andere activiteiten op vakantiepas.nl. Is uw kind nog geen lid van de 
VakantiepasClub? Geef het dan gratis op via vakantiepas.nl en maak meteen gebruik van de kortingen. 
VakantiepasClubleden krijgen twee weken vóór elke schoolvakantie een e-mail met kortingsbonnen en een link 
naar de activiteiten. 

Noodmaatregelen i.v.m lerarentekort 

Het lerarentekort wordt groter en groter en scholen zijn steeds vaker genoodzaakt om leerkrachtvacatures voor de 
korte of lange termijn te vervullen door inzet van ambulante medewerkers of door oplossingen die strijdig zijn met 
de wet: denk aan het inzetten van onbevoegden en klassen naar huis sturen. 

De situatie wordt echter steeds nijpender en schoolleiders, teams en ouders hebben behoefte aan kaders voor hun 
noodplan: welke interventies zijn wel en welke niet toegestaan volgens het ministerie en hoe denkt de SCOH 
hierover? Want er zit een groot verschil tussen de regels en de praktijk. 

Ik wil graag met een aantal ouders hierover een gesprek voeren en een noodplan lerarentekort voor de Spiegel 
opstellen. 

U kunt zich via e-mail voor deze werkgroep opgeven: ebilkic@scoh.nl 

Daarnaast wil ik alle ouders vragen die zich voor de school willen en kunnen inzetten om zich te melden. Het gaat 
hierbij om ouders die: 

-	een	onderwijsbevoegdheid	hebben;	
-	een	bepaalde	expertise	bezitten	om	te	delen	met	de	kinderen;	
-	een	bevoegdheid	pedagogisch	medewerker	4	hebben.	
 

Haags Kinderatelier 

Het Haags kinderatelier organiseert in deze vakantie voor de laatste keer leuke (familie)workshops op twee locaties 
in Den Haag. De workshops vinden plaats tussen 22 december en 6 januari. Op de website 
www.haagskinderatelier.nl/agenda kunt u vinden welke workshops er zijn en hoe u zich kunt aanmelden. 

Nog goed om  te weten: 

-Ervaring	is	niet nodig,	want	het	lukt	altijd	met	begeleiding	van	de	kunstenaar-docent.	
-De	prijs	is €14,- (normaal),	of €7,-	(Ooievaarspas).	
-Graag	contant en gepast	betalen	ter	plekke.	
-Locatie	1:	Atelier	Va	Speijk,	Van	Speijkstraat	153a,	in	het	Zeeheldenkwartier	(Trams	16	en 3)	
-Locatie	2:	Bibliotheek	Wateringse	Veld,	Laan	Van	Wateringse	Veld	468.	Telefoon	3536363.	
 

 
 
Vakantierooster 2019-2020 
Herfstvakantie                       21-10-2019 t/m 25-10-2019 
Kerstvakantie                        23-12-2019 t/m 03-01-2020 
Voorjaarsvakantie                 24-02-2020 t/m 28-02-2020 
Goede vrijdag                        10-04-2020 
2e Paasdag                           13-04-2020 
Meivakantie                           27-04-2020 t/m 08-05-2020 
Hemelvaart                            21-05-2020 t/m 21-05-2020 



Tweede Pinksterdag              01-06-2020 
Zomervakantie                       20-07-2020 t/m 28-08-2020 
 
Belangrijke data: 
17 december                          Adviesgesprekken groep 8  
19 december                          Kerstviering 
20 december                          Kinderen ’s middags vrij 
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