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Afsluiting Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 zijn we terug in de tijd gegaan. Boeken hebben geschiedenis tot leven
gebracht, waardoor de wereld van vroeger tastbaar werd. We hebben spannende verhalen over ridders en
prinsessen voorgelezen. Maar ook over de Oudheid.
We weten nu dat we geen tijdmachine nodig hebben om andere tijden te kunnen ontdekken.
In de afgelopen week hebben de leerlingen veel geleerd, gelezen en gemaakt.
Vandaag is in meerdere groepen een kinderboekenbal geweest. Kinderen kwamen prachtig aangekleed op school.

Schoolfotograaf komt eraan!
Op Donderdag 15 oktober komt de schoolfotograaf op school voor het maken van schoolfoto’s (portret- en
groepsfoto’s) van alle leerlingen. Naast foto’s van de leerlingen en de klassenfoto, is er ook weer de mogelijkheid
om een foto te laten maken van broertjes/zusjes die ook hier op school zitten.
Tip van de fotograaf:
Kies kleur! Bij voorkeur geen wit of zwart. Dan kom je nog mooier uit. Zeker als je ook nog een zonnig humeur
meeneemt.

Heeft u al een Ooievaarspas?
De gemeente past met ingang van 2021 de regeling rondom de Ooievaarspas in Den Haag aan.
Een van de aanpassingen is dat de korting voor scholen komt te vervallen. Dit betekent dat alleen nog dit
kalenderjaar de Ooievaarspassen van de leerlingen kunnen worden ingescand. Zij mogen dan wel heel schooljaar
2020-2021 worden gebruikt.
Omdat binnen de gemeente onduidelijkheid bestaat over de deadline voor het inscannen van de Ooievaarspassen
(begin of eind december) adviseren we jullie ten zeerste om alle beschikbare Ooievaarspassen vóór 1 december in
te scannen.
Geeft u de pas(sen) alstublieft mee in een enveloppe aan uw oudste kind, voorzien van de naam en groep van uw
kind(eren).
Wij zullen de pas(sen) dan zo spoedig mogelijk scannen en weer in de enveloppe meegeven aan uw oudste kind.

Veilig naar school
Sinds de heropening op 11 mei van de basisscholen is bij 24 scholen de ‘Schoolstraat’ ingevoerd. Om voetgangers
en fietsers ruim baan te geven wordt bij deze scholen, die vaak gelegen zijn in smalle straten, de straat afgesloten
voor het autoverkeer gedurende de breng- en haalmomenten (tweemaal per dag ca. een half uur). Zo ontstaat
niet alleen meer ruimte voor het anderhalve meter afstand houden, ook de verkeersveiligheid verbetert.
Daarnaast stimuleert de Schoolstraat gezonde, ruimte-efficiënte en milieuvriendelijke mobiliteit. De Schoolstraat
is vooralsnog een tijdelijke maatregel.
Het is namelijk (financieel) niet mogelijk voor de gemeente, om permanente verkeersregelaars (zoals nu) te blijven
inzetten. Om de Schoolstraat voort te zetten, wil de gemeente graag met vrijwilligers aan de slag die bij het
afsluitingshek staan. Die vrijwilligers kunnen ouders of bewoners zijn of andere personen zoals stagiaires en
onderwijsassistenten, die betrokken zijn bij de school. Na de aankomende herfstvakantie zouden we graag op deze
willen starten met Schoolstraat verder willen gaan.
Hebt u ’s ochtends van 8.00 uur tot 8.30 uur of ’s middags van 14.45 uur tot 15.15 uur een half uurtje tijd om bij
het hek te staan? Geef je dan op via e-mail van school: spiegel@scoh.nl en geef aan op welke dagdelen u
beschikbaar bent. Wij gaan dan zorgen voor een rooster. Hoe meer mensen zich opgeven hoe beter, dan kunnen
we de inzet wat spreiden.
De gemeente zorgt voor een instructie , hesjes en een keer meelopen met een verkeersregelaar.
 Maandagochtend ja/nee
 Maandagmiddag
ja/nee
 Dinsdagochtend
ja/nee
 Dinsdagmiddag
ja/nee
 Woensdagochtend ja/ nee
 Woensdagmiddag ja/nee
 Donderdagochtend ja/nee
 Donderdagmiddag ja/nee
 Vrijdagochtend
ja/nee
 Vrijdag middag
ja/ nee
Buren, opa’s, oma’s tantes of grote broers en zussen (vanaf 18 jaar) kunnen zich natuurlijk ook aanmelden!
Hartelijk dank alvast, samen zorgen wij voor een verkeersveilige schoolomgeving!

VakantiepasClub herfstvakantie
Met de VakantiePas kunnen kinderen in de schoolvakanties allerlei dingen doen. Gratis of met korting. Voor de
zomervakantie krijgen ze op school een boekje, de ZomervakantiePas. Daarin staan heel veel leuke en leerzame
activiteiten.
In de korte schoolvakanties is er geen boekje, maar een digitale nieuwsbrief. Daarin staat een link naar
kortingsbonnen. Deze nieuwsbrief krijgen de kinderen als ze lid zijn van de VakantiepasClub.
Leden van de VakantiepasClub hoeven zich deze herfstvakantie niet te vervelen. Ze krijgen een nieuwsbrief met
allerlei verschillende activiteiten. Een spannende film kijken in theater Dakota of speuren in het Zuiderpark. Lekker
dansen in de disco of spetteren in het zwembad. Naar het Museon of Kinderboekenmuseum en nog veel meer.
Kijk voor alle activiteiten en kortingen op www.vakantiepas.nl. Daar staat ook hoe de kinderen een grote vlieger
kunnen winnen of een uitje met de hele klas.
Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl

Vakantie:
Data

Eerste dag

Herfstvakantie
19 oktober 2020
Kerstvakantie
21 december 2020
Voorjaarsvakantie
22 februari 2021
Goede vrijdag en Pasen
2 april 2021
Meivakantie
26 april 2021
Hemelvaart
13 mei 2021
Pinksteren
24 mei 2021
Zomervakantie
19 juli 2021
Eerste schooldag na de zomervakantie: 30 augustus 2021

Laatste dag
23 oktober 2020
1 januari 2021
26 februari 2021
5 april 2021
7 mei 2021
14 mei 2021
27 augustus 2021

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

28 oktober 2020
13 januari 2021

Groepen 1 t/m 4 zijn vrij
Groepen 1 t/m 4 zijn vrij

Studiedagen:
De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2020-2021 als volgt ingepland:
Vrijdag 27 november 2020
Vrijdag 29 januari 2021
Dinsdag 6 april 2021
Woensdag 9 juni 2021
Vrijdag 25 juni 2021

Studiedag 1
Studiedag 2
Studiedag 3
Studiedag 4
Studiedag 5

Groepen 1 t/m 8 zijn vrij
Groepen 1 t/m 8 zijn vrij
Groepen 1 t/m 8 zijn vrij
Groepen 1 t/m 8 zijn vrij
Groepen 1 t/m 8 zijn vrij

Vrije middagen:
4 december 2020
18 december 2020
16 juli 2021

In verband met Sint
In verband met Kerst
In verband met de zomervakantie
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