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Ouder- Kind gesprekken 
 
Op maandag 28 september hebben we voor de groepen 1 t/m 8 Ouder-Kind gesprekken op school.  
Gisteren hebt u van mij een e-mail gekregen over het inschrijven voor de Ouder-Kind gesprekken. Vandaag hebt u 
een e-mail gekregen met uw inloggegevens. 
Dit schooljaar mogen we helaas niet beide ouders op school ontvangen. Dat betekent dat slechts één ouder per 
kind op school mag komen. Dit i.v.m de coronaregels. Anders wordt te druk in de gangen en bij de trappenhuizen.  
 
Ouder-Kind gesprekken zijn driehoekgesprekken tussen leerkracht, ouder en kind. Uw kind komt ook mee op het 
gesprek. 
U ontvang van van de leerkracht een formulier die u samen met uw kind thuis moet invullen. Met behulp van het 
formulier gaan we een gesprek met u en uw kind voeren.  
Wanneer een kind meer eigen verantwoordelijkheid krijgt in het sturen van zijn/haar leerproces worden de ouders 
ook op een sturende manier betrokken. De ouders zien we hier op school als ervaren deskundigen in de omgang 
met de kinderen. De benaderingswijze is gericht op het samen iets creëren in plaats van over problemen te praten 
en problemen oplossen.  

 
 

Informatieavond voor groep 8 
 
Op donderdag 1 oktober organiseren wij een informatie avond voor de ouders van groep 8. De informatieavond 
willen we graag in twee shifts doen. De eerste shift start om 18.30 uur en eindigt 19.15 uur. De tweede shift start 
om 19.30 en eindigt echt om 20.15 uur. Als de bijeenkomst afgelopen is, mogen ouders  i.v.m de coronaregels niet 
langer in gesprek gaan met de leerkrachten. Iedereen moet meteen naar huis.  
Groep 8 leerlingen gaan nu door een spannende periode heen. Wij willen u meer informatie geven over de 
toetsen, aanmeldprocedure en administratieve verplichtingen.  U krijgt van ons een uitnodiging en het tijdstip 
waarop u op school wordt verwacht. Tijdens de Ouder-Kind gesprekken op maandag 28 september gaan we niet in 
gesprek over het voorgezet onderwijs.  



 

Ouderraad: Gezocht enthousiaste ouders voor de ouderraad!!! 
 
Wij hebben gelukkig vijf enthousiaste moeders die zich voor de ouderraad hebben opgegeven. Alle vijf moeders 
hebben een kind in groep 6. Wij zouden erg fijn vinden als ook ouders uit de andere groepen zich willen 
aanmelden voor de ouderraad.  Wij zoeken nog 5 ouders uit één van de andere groepen.  
Het is nu een mooie kans voor de ouders om te mogen meedenken met de school. Hoe mooi is het als u zelf kunt 
bepalen hoe het paasontbijt en de Kerstviering georganiseerd kan worden of hoe de optredens van de kinderen 
nog leuker kunnen worden.  
U krijgt ook een mooi inzicht in de ouderbijdrage. U krijgt inzage in waar het geld aan wordt uitgegeven. 
Dus meld u aan! Vele handen maken licht werk en het is nog gezellig ook. Wilt u helpen? Mail dan naar 
poosterwijk@scoh.nl 
 
 

Haags Kinder Atelier (HKA) activiteiten ook voor groep 4 
 
 
In de afgelopen twee weken hebben kunstenaars in de groepen 1/2 en 3 geweldige dingen met de kinderen 
gemaakt.  
Wij zijn blij om te mogen melden dat we ook voor groep 4 twee lessen op woensdag 23 en 30 september kunnen 
organiseren.  
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Vakantie: 

Data Eerste dag Laatste dag 

Prinsjesdag 15 september 2020  

Herfstvakantie 19 oktober 2020 23 oktober 2020 

Kerstvakantie 21 december 2020 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 26 februari 2021 

Goede vrijdag en Pasen 2 april 2021 5 april 2021 

Meivakantie 26 april 2021 7 mei 2021 

Hemelvaart 13 mei 2021 14 mei 2021 

Pinksteren 24 mei 2021  

Zomervakantie 19 juli 2021 27 augustus 2021 

Eerste schooldag na de zomervakantie: 30 augustus 2021 

 

Margedagen:  

Voor de groepen 1 t/m 4 zijn nog 2 margedagen vastgesteld, dagen waarop zij vrij zijn.  

Margedag 1 28 oktober 2020 Groepen 1 t/m 4 zijn vrij 

Margedag 2 13 januari 2021 Groepen 1 t/m 4 zijn vrij 

Studiedagen: 

De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2020-2021 als volgt ingepland: 

Maandag 14 september 2020 SCOH studiedag Alle SCOH scholen zijn vrij 

Maandag 28 september 2020 Ouder-Kind gesprekken Alle kinderen zijn vrij 

Vrijdag 27 november 2020 Studiedag 1 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrijdag 29 januari 2021 Studiedag 2 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Dinsdag 6 april 2021 Studiedag 3 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Woensdag 9 juni 2021 Studiedag 4 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrijdag 25 juni 2021 Studiedag 5 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrije middagen: 

4 december 2020 In verband met Sint 

18 december 2020 In verband met Kerst 

16 juli 2021  In verband met de zomervakantie 
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