
Schooljaar 2021/2022 

We hebben een rare, 

hectische tijd achter de 

rug. Toen we dachten 

dat we alle coronabe-

smettingen wel  hadden 

gehad doken er toch 

steeds weer besmettin-

gen op bij personeel en 

kinderen en hebben we 

wederom een aantal 

klassen een dag thuis 

moeten laten blijven. 

Toen kwam er ook nog 

een enorme storm de 

boel in de war gooien. 

Gelukkig is iedereen vei-

lig thuis gekomen! 

We hopen na de voor-

jaarsvakantie zonder dit 

soort obstakels  te kun-

nen beginnen. 

 

Leerlingenvervoer 

Vanaf 25 maart 2022 

aanstaande is het voor 

ouders mogelijk de aan-

vraag leerlingenvervoer 

2022-2023 bij de ge-

meente Den Haag in te 

dienen. 

De gemeente verstuurt 

dan het aanvraagfor-

mulier naar de ouders 

die bij leerlingenvervoer 

bekend zijn.  

De school geeft vanaf 

28 maart de 

‘Schoolverklaring leerlin-

genvervoer’ mee naar 

huis voor de ouder, die 

zelf de aanvraag in-

dient.  

 

 

Versoepelingen, brengen en 

halen 

Er zijn gelukkig een heleboel 

versoepelingen. 

Wat betreft het brengen en 

halen geldt vanaf maandag 

7 maart het volgende: de 

leerlingen worden gebracht 

zoals gebruikelijk, tot aan het 

hek en de deur. Dit geeft na-

melijk een rustige start van de 

dag. Om kwart over drie mag 

u via de voordeur de school 

in om uw kind in de groep op 

te halen. Let op! Het is in de 

hal druk, omdat daar ook de 

kinderen klaar zitten die met 

de taxi’s gaan. 

Verder blijven de volgende 

basisregels gelden: 

- Ziek: thuisblijven  

- Corona gerelateerde klach-

ten: testen 

- Corona: 5 dagen in quaran-

taine, alleen naar school 

wanneer je 24 uur klachtenvrij 

bent 

- Advies voor bovenbouw 

leerlingen: 2X per week tes-

ten. 

 

Week van de Lentekriebels 

We hadden 10 maart een 

informatieavond gepland 

staan, maar deze gaat niet 

door. Het was in de afgelo-

pen periode niet te organise-

ren. 

Wel besteden we in maart 

aandacht aan de Week van 

de Lentekriebels.  

Dit gaat over hoe om te 

gaan met ‘kriebels in je buik’, 

je lichaam, etc. 

Er zal ook een informatiefilm-

pje komen over hoe wij op 

school er  aandacht aan be-

steden. Na de vakantie volgt 

meer nieuws. 

 

VakantiepasClub  

Een T-shirt omtoveren, voorde-

lig lunchen, de circusartiest 

uithangen, naar het poppen-

theater of een vaartje langs 

de kaden maken: voor de 

leden van de Vakantiepas-

Club is er van alles te doen 

deze voorjaarsvakantie! Ze 

krijgen een digitale nieuws-

brief met activiteiten en kor-

tingsbonnen. Op de website 

staat ook een overzicht van 

allerlei activiteiten om in en 

om het huis te doen. Is uw 

kind nog geen lid, geef het 

dan (gratis) op via 

www.vakantiepas.nl 

 

Schoolverlaters 

Eind van het schooljaar gaan 

weer een aantal kinderen van 

de bovenbouw de overstap 

maken naar het VSO. Een 

spannende tijd die ook een 

hoop voorbereiding vergt van 

ouders en personeel van SO 

en VSO om alles op tijd in or-

de te maken. Is uw kind 

schoolverlater, denkt u er 

dan aan uw kind op tijd 

aan te melden bij het VSO 

en een afspraak te maken 

voor een kennismakings-

bezoek! 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF 8 SO, Heliotrooplaan, februari /maart 2022 

Belangrijke data: 

 

28 februari t/m 4 maart 

Voorjaarsvakantie 

 

 

13 maart 

City-Pier-City Loop 

Gaat niet door, ver-

plaatst naar  

25 september 

 

 

T/m 18 maart is het 

 thema: Sporten 

(met nog een beetje 

de Olympische spelen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 april 

Duinenmars 

Gaat niet door, ver-

plaatst naar 1 oktober 

 

 

 

  VSO - EDB 

•  

SO -  Heliotrooplaan 


