
 

 

 

 
 

Nieuwsbrief 10, 

20 oktober 2022 
 

Dansvoorstelling 21 oktober 
Morgen is onze grote dansvoorstelling!  

U bent welkom om 13.30 uur in de Hellas-hal op de Laan van Poot 353A. 

Uiterlijk 13.45 uur starten wij de voorstelling.  

Na afloop van de voorstelling gaan wij gezamenlijk terug naar school.  

Daar kunnen alle kinderen hun tas/ fiets/ step/ etc. pakken en dan begint de welverdiende 

herfstvakantie! 

 

Creativiteit in de pauze 
Judith Hofland, kunstenaar, deed onderzoek naar creatieve pauze activiteiten.  

Zij is twee donderdagen bij ons op school geweest tijdens de overblijfpauze. De kinderen die 

wilden hebben onder haar begeleiding op het schoolplein een museum van verschillende 

beelden gecreëerd. Zie het resultaat in de foto’s hieronder. 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

Herfstvakantie 
In de herfstvakantie zijn er weer genoeg leuke dingen te doen voor u en uw kinderen.  

Hieronder lichten wij er twee voor u uit: 

 

De Betovering 

 
 

Tijdens de herfstvakantie van vrijdag 21 t/m zaterdag 29 oktober 2022, zal Den Haag wederom in 
het teken staan van festival De Betovering, een internationaal kunstfestival voor de 
jeugd.  Kinderen tot en met 12 jaar kunnen zich negen dagen lang onderdompelen in theater- en 
dansvoorstellingen, films, muziek, workshops en straattheater. 
 
De Betovering is een cultureel feest waar kinderen uitgedaagd worden, zich suf lachen, ontroerd 
en verrast worden, op het puntje van hun stoel zitten, zichzelf overtreffen en geïnspireerd raken, 
en hun fantasie op vol vermogen draait!  
Geniet van de allerleukste voorstellingen uit binnen- en buitenland of ga lekker zelf aan de slag 

met een leuke workshop, in vrijwel alle theaters, musea en bibliotheken maar ook op straat. 
 
Bekijk het programma in het krantje wat uw kind mee naar huis heeft gekregen of op de website: 
www.debetovering.nl. 
 

  
 

 

 

Vakantiepas Club Herfstvakantie 

In de herfstvakantie is er van alles te beleven voor de leden van de VakantiepasClub. Dat is de 

gratis digitale VakantiePas voor de korte schoolvakanties.  

Doen 

Voor natuurvrienden is er een herfstspeurtocht bij stadsboerderij De Herwijerhoeve. Techneuten 

vinden de Robotdag bij Beeld en Geluid vast interessant. En jonge wetenschappers kunnen hun 

hart ophalen op de Microscoopdag bij Museum Boerhaave. Natuurlijk zijn er ook leuke dingen 

voor sportievelingen, knutselaars en lekkerbekken. 

 
 
 
 
 

http://www.debetovering.nl/


 

 
 
 
 
 

 
Winnen 
Kinderen die willen laten weten wat ze van de VakantiePas vinden en   
een idee hebben voor volgend jaar, kunnen via de website een VipVel 
invullen. Daarmee maken ze kans op een middag boomklimmen met 
de hele klas in het Haagse Klimbos of een etentje met het gezin bij 
Mingle Mush. 
Ook kunnen kinderen twee vrijkaarten winnen voor GlowGolf 
Scheveningen met een leuke selfie of actiefoto. Kijk voor deze 

winactie op onze website bij VakantiePas fotoactie. 
 
Lid worden 
Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl. 
Leden van de VakantiepasClub krijgen een digitale nieuwsbrief met meer dan 20 activiteiten en 
kortingsbonnen.  
 

Kalender 

 

Wij wensen u een hele fijne herfstvakantie!  
 
Team OBS Houtrust  

17 oktober Deze week: Oudergesprekken 1-2-3 

21 oktober Dansvoorstelling groep 1 t/m 8 

24 oktober  Herfstvakantie t/m 28 oktober 

2 november Rondleiding toekomstige ouders 

4 november Start week van de mediawijsheid t/m 11 
november 

8 november Start Sinterklaasjournaal 

12 november Intocht Sinterklaas 

14 november Week van de pietengym 

18 november Studiedag, kinderen vrij 

21 november Deze week: Voortgangsgesprekken 4 t/m 8 

5 december Sintviering op school 
kinderen om 12:00 uur vrij 

6 december Kinderen starten schooldag om 09:30 uur 

http://www.vakantiepas.nl/

