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AGENDA VERJAARDAGEN 
JULI 2022 

4 juli                  Laatste schooldag  
                           Schoolverlaters 
6 juli                  Jupiter Schooltuinen 
6 juli                  van 19-22 uur discofeest van  
                           de schoolverlaters voor alle 
                           leerlingen van HOV  
8 juli                   Laatste schooldag, de kinderen 
                           zijn om 12.30 uur uit. 
 
 

 
 

 
 
26 juli               Dylan 
 
11 augustus     Emma 
11 augustus     juf Mirjam 
18 augustus     juf Lalitha 
25 augustus     Jolie 
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Boek van de maand 
Het boek van deze maand is deze maand van 
Mila en Merlijne. Ze hebben beiden het boek 
‘Bureau speurneus en de boekenmaffia’ van 
 Jozua Douglas gelezen.  
“Het boek is ontzettend grappig! Zijn manier 
van schrijven is leuk en de verschillende 
lettertypes maken het fijn om te lezen. Alle 
boeken van deze schrijver zijn leuk!” 

 
 
 
 
 
Kamp 
Schooljaar 2022-2023 gaan we weer op kamp. Zet de data alvast in je agenda. 
Woensdag 21 september t/m vrijdag 23 september 2022 gaan alle kinderen van Het Open Venster op 
kamp. Ook dit jaar gaan wij weer naar vakantie- recreatiepark Klaverweide in Ellemeet. Meer informatie 
hierover ontvangt u aan het begin van het volgende schooljaar. 

 
 
Zomerfeest 
Op vrijdagmiddag 24 juni was het feest op het schoolplein van de 
school. Alle kinderen en ouders van de VHS verzamelden zich om 
te genieten van allerlei activiteiten. Zo hebben veel swingende 
juffen en kinderen gezien bij de silent disco, werd er een hevige 
sjoelcompetitie gespeeld en werden er mooie creaties geschminkt 
door onder andere Mila en Mellina. Uiteraard was er ook lekker 
eten en drinken. Het weer zat ook nog eens mee, want de zon 
bleef de hele middag stralend schijnen. Wat fijn dat we deze 
traditie na twee jaar corona-pauze weer konden oppakken!   
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Huis van het boek 
Onlangs gingen de kinderen van Pluto naar Het huis van het Boek om van alles te zien en horen over de 
geschiedenis van boeken en de kunst van het drukken. Zo hebben we het allerkleinste boekje ter wereld 
mogen zien en sloten we af met het drukken van onze eigen droomstad. Die is erg mooi geworden! 

 

 

 
Kist van de componist 
Vrijdag 17 juni kwam 'De kist van de componist' 
voor de kinderen in Pluto. Aan de hand van 
verschillende emoties(bang, vrolijk, verdrietig en 
boos) die de kinderen zelf hadden gekozen hebben 
ze in kleine groepjes muziek gecomponeerd. Elk 
groepje had een emotie toegekend gekregen 
zonder dat ze van elkaar wisten wat ze hadden. Dit 
moesten ze later aan de hand van hun muziekstuk 
van elkaar raden. Ondanks de hitte was het een 
gezellige en muzikale middag waarin de kinderen 
goed hebben samengewerkt! 
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Duinrell 
Dinsdag 28 juni waren we met de hele school in 
Duinrell. Wat een prachtig weer en gezellige 
dag hebben we gehad. De kinderen en juffen 
hebben zich goed vermaakt in de attracties.  

 

 
  

 
 

 

Feest schoolverlaters 
Na de geweldige musical van afgelopen vrijdag, wat natuurlijk al een klein feestje was, zeggen de 
schoolverlaters nog een laatste keer 
“Bye bye school, zwaai zwaai school, bye bye school, dag school” 
Woensdag 6 juli is de afterparty geheel in Neon stijl bij restaurant Zilt op de pier in Scheveningen (op het 
einde linksaf) 
Alle leerlingen en leerkrachten zijn uitgenodigd van 19-22 uur en we gaan er met elkaar een spetterend 
eindfeest van maken. 
We hopen jullie allemaal op deze speciale locatie te zien zodat de schoolverlaters een onvergetelijke 
overstap naar de middelbare kunnen maken. 
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Informatie over de vakantiepas: 

Donderdag 30 juni heeft uw kind de vakantiepas mee naar huis gekregen. In de VakantiePas staan meer 
dan 90 activiteiten, veel gratis maar altijd met korting. Dit jaar zijn er extra veel buitenactiviteiten. Maar 
ook musea, creatieve workshops, vogels en vlinders kijken, speurtochten, winkeltje spelen, leren surfen 
en skaten, pannenkoeken eten…noem maar op, het staat er in. Heeft je kind drie activiteiten gedaan? 
Dan kan het op verschillende plekken in de stad een gratis ijsje halen. 

  

Daarnaast zijn er ook fantastische prijzen te winnen, namelijk met de hele klas boomklimmen met de 
Haagse Boomtoppers of vrijkaarten voor One Planet. Kijk snel in de VakantiePas voor alle informatie. 

De VakantiePas is geldig in de zomervakantie van 9 juli t/m 21 augustus. 

 

Happy als je danst? Ga dan op de eerste dag van de zomervakantie met de kinderen naar de gratis, 
swingende muziekvoorstelling van BANWAKABOOM en kinderdisco in het Zuiderparktheater. Daar 
vieren VakantiePas en het VakantiePark samen met kinderen en hun begeleiders het begin van een 
prachtige zomervakantie vol activiteiten. 

  

50.000 VakantiePassen worden voor de zomervakantie uitgedeeld op de scholen, dus reserveer snel, 
want vol=vol! 

  
 

 

 
 

We wensen u alvast een heel fijne zomervakantie! 

Met hartelijke groeten van het team van Het Open Venster 

https://zuiderparktheater.nl/evenement/vakantiepas-kick-off-zomervakantie-met-banwakaboom-kinderdisco/

