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Kalender
19 oktober – 23 oktober

Herfstvakantie

Dinsdag 3 november

Studiedag

Woensdag 11 november
Donderdag 12 november
Dinsdag 24 november
Vrijdag 4 december

Schoolfotograaf

Donderdag 17 december
Vrijdag 18 december

Kerstdiner
Kerstviering

21 december – 1 januari

Kerstvakantie

Voortgangsgesprekken
Sinterklaasviering

De school is gesloten.
De opvang is open.
De school is gesloten.
De opvang is open.
Schoolfotograaf voor het
gehele Kindcentrum.
Van 15.00 uur tot 21.00 uur
Tot 12 uur school, middag
vrij.
De opvang is open.
Informatie volgt.
Tot 12 uur school, middag
vrij.
De opvang is open.
De school is gesloten.
De opvang is open behalve
op de feestdagen.

Stichting Leergeld
Is uw kind 4 of ouder en nog geen 18? Heeft uw kind een Haagse Ooievaarspas? Dan kunt u
bij Stichting Leergeld diverse zaken aanvragen, waaronder een computer.
Waarom een computer?
Een computer is belangrijk. Daarmee kunnen kinderen hun huiswerk maken, spreekbeurten
voorbereiden, van alles opzoeken en natuurlijk spelletjes spelen.
Nadat uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u van Stichting Leergeld Den Haag een
systeemkast, beeldscherm, muis, toetsenbord en een speaker set (boxen). De computers
hebben Windows 10 en een Microsoft Office pakket. Zo zijn ze goed te gebruiken voor
schoolwerk.
Via de site: https://www.leergelddenhaag.nl/computers kunt u verdere informatie vinden
en de aanvraag doen als u daarvoor in aanmerking komt.

Schoolfotograaf
Op 11 en 12 november komt de schoolfotograaf. Tegen die tijd krijgt u nog meer informatie
over deze dagen en op welke dag uw kind op de foto gaat.
Gezien alle richtlijnen rondom het Corona virus is het niet mogelijk om met broertjes en
zusjes die niet op school zitten op de foto te gaan. De school en de opvang regelen samen
dat de broertjes en zusjes die deze dagen aanwezig zijn op de foto gaan.

Vieringen
Vanuit de SCOH is er een corona team samengesteld. Dit team heeft alle scholen binnen de
stichting laten weten wat de richtlijnen zijn voor de aankomende vieringen (Sinterklaas en
Kerst). Deze richtlijnen geven aan dat er bij de vieringen geen ouders aanwezig mogen zijn.
Dit is natuurlijk jammer maar wel begrijpelijk gezien de situatie waarin we ons nu bevinden.
Het is belangrijk dat we gezond blijven met elkaar. Wij gaan er natuurlijk wel zorg voor
dragen dat de vieringen in de school goed gevierd worden met de kinderen.

Corona
Afgelopen dinsdag tijdens de persconferentie is duidelijk geworden dat de besmettingen
weer hoog oplopen en we er met elkaar voor moeten zorgen dat we ons aan de regels
houden zodat iedereen gezond kan blijven. Wij merken dat bij het halen en brengen van de
kinderen de 1,5 meter afstand niet altijd gewaarborgd wordt. Wij willen u er nogmaals op
wijzen dat het van groot belang is dat u die 1,5 meter afstand van de andere ouders houdt.
Bij het brengen en halen van de kinderen op het onderbouwplein willen we u ook vragen
echt alleen uw kind het plein op te brengen. Wilt u uw fiets buiten het hek parkeren, zodat
ook dat weinig ruimte inneemt op het plein. Alleen samen krijgen we het Coronavirus onder
controle!

Wintertijd en Zet je licht aan!
Op zondag 25 oktober gaat de wintertijd weer in en hebben we uurtje langer. De ANWB zet
zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders heeft wel eens een
onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een
aanrijding neemt met 20 procent af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp.
Maar dan moet je hem wel áánzetten. Ook dit jaar zet de ANWB zich met de
fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kinderen veilig en goed zichtbaar op de fiets naar
school gaan. De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw
kinderen m.b.t. het correct voeren van fietsverlichting. Onderzoek wees uit dat 20% van de
fietsers na het zien van de tag “zet je licht aan” zijn fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt
de fietsverlichting wel maar vergeet men deze echter aan te zetten.
Wilt u meer informatie kijk dan op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie

