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Kerstviering 

De laatste drukke schoolweek voor de kerstvakantie zit er op. Er werd gerepeteerd voor de kerstviering met een 
generale in de kerk. De techniek liet ons tijdens de viering even in de steek maar gelukkig is dat op tijd opgelost. Op 
donderdag 19 december hebben de kinderen een kerstlunch gehad, voor het eerst in het nieuwe gebouw. We 
hebben heerlijke dingen voorbij zien komen en veel kinderen hadden nog iets extra’s mee. En zo hebben we een 
drukke decembermaand afgerond.  

Iedereen die gisteren avond in de Noorderkerk aanwezig is geweest heel erg bedankt, wij vonden de kerstviering 
erg mooi en waren blij met de grote opkomst. 

                       

Vakantie 

Van 21 december tot 5 januari is de school gesloten vanwege de kerstvakantie. Even lekker uitrusten en met elkaar 
gezellige dingen doen. Rond eind december is er zoveel leuks te doen dat je de hele kerstvakantie vol zou kunnen 
plannen. Een paar suggesties: 

1. Lichtshow 
2. Schaatsen 
3. Disney on ice 
4. Taartjes eten in een echt paleis 
5. Nederlands IJsbeelden Festival 

Google maar eens! 

Luizencontrole 

Periodiek, elke eerste vrijdag na een vakantieperiode, controleert een groep ouders de kinderen op school op 
aanwezigheid van hoofdluis. Mocht er hoofdluis worden geconstateerd dan houden ze na twee weken een 



hercontrole in de klas waar hoofdluis is geconstateerd. Ouders die ons hiermee willen helpen kunnen zich op 10 
januari op school melden.  

Studiedag 

De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 hebben op 15 januari een studiedag. De kinderen van deze groepen zijn op 
die dag vrij. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben die dag gewoon les.  

Overblijfkosten 

Begin van het schooljaar hebt u van ons een bericht over de schoolkosten ontvangen. De meeste kinderen maken 
gebruik van onze overblijfdienst. Voor deze overblijf betalen de ouders een vergoeding.  

De overblijfkosten voor het schooljaar 2019-2020 bedragen € 170,00. Als u kind op school overblijft, dan verzoeken 
wij u dit bedrag voor 13 januari over te maken. Mocht u het bedrag dan niet aan ons hebben overgemaakt dan kan 
uw kind vanaf 13 januari niet meer deelnemen aan de overblijfactiviteiten.  

Kunt u het overblijfgeld niet (tijdig) betalen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via spiegel@scoh.nl. 
U kunt zich ook aanmelden bij de Gemeente Den Haag bijzondere bijstand of bij de Stichting Leergeld. 

Uiteraard kunt u voor al uw vragen terecht bij de administratie, mevrouw Linda Hagemans of bij de directeur van de 
school, Emira Gazibara Bilkic. 

Kerstgroet 

Voor alle leerlingen en hun familieleden, teamleden en hun familieleden en iedereen die ons een warm hart 
toedraagt : 

Fijne kerstdagen en een heel gelukkig en voorspoedig 2020 toegewenst!!! 

 

 
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: 
Studiedag groep 1-4              15-01-2020 
Studiedag groep 1-8              17-02-2020       
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