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Kamp groep 7/8 

 

Komende week is het eindelijk zover en gaan de 

groepen 7 en 8 op schoolkamp naar Heino! Wij 

hebben onze tassen vast gepakt en hebben er 

ontzettend veel zin in. We hopen jullie ook! We 

gaan er samen drie hele leuke dagen van maken. 

 

Eindfeest groep 8 op 24 juni 

 
Op vrijdagavond 24 juni staat er voor de 
leerlingen van groep 8 een eindfeest op school 
gepland. Tijdens deze disco-avond met hapjes 
en drankjes vieren zij samen het einde van hun 
basisschooltijd. 

 

Wenochtenden 28 en 30 juni 

 
Op dinsdag 28 juni en donderdag 30 juni gaan alle kinderen wennen in de klas van 
komend schooljaar. Ze maken vast kennis met de nieuwe leerkracht en kunnen 
vast een beetje wennen aan het nieuwe klaslokaal. Op deze manier is het na de 
zomervakantie allemaal alvast wat minder nieuw.                   

Digitale MR-verkiezing 

 

Vandaag start de verkiezing voor twee nieuwe MR-leden. Er hebben zich drie 
ouders kandidaat gesteld. De verkiezing wordt digitaal gehouden via Polys, een 
online verkiezingsprogramma. U ontvangt vandaag een mail vanuit Polys met 
daarin een link waarmee u uw stem binnen een week kunt uit brengen. Uiteraard 
kunt u hier ook wat meer informatie over de kandidaten terugvinden. We hopen 
dat u allen een stem uitbrengt op uw favoriete kandidaat! 
 

Nieuwsbrief    10-06-2022 



De kandidaten stellen zich ook hier alvast even voor: 
 
Franz Saar  
Hallo allemaal! Ik ben Franz, vader van Samuel uit groep 1/2b. 
Ik kom uit Duitsland en mijn partner is Nederlands. Ik ben dol 
op Den Haag en ga graag veel op stap met mijn gezin.Waarom 
zou u op mij stemmen? De Spiegel is cultureel diverse school 
en ik wil me in de MR inzetten om al deze verschillende 
achtergronden nog meer te verbinden. Buitenspelen, de 
natuur en ook cultuur vind ik belangrijk voor de ontwikkeling 
van kinderen. Den Haag biedt volop op dit gebied. Activiteiten 
hiervoor zou ik graag binnen de school uitbreiden! 

Nadine Spalburg  
Hallo! Ik ben Nadine Spalburg, moeder van Bennett uit groep 1/2 A en Ayla (3 jr. 
oud). Beide kinderen hebben een hele internationale 
achtergrond met wonen in Singapore en Thailand en 
origine in Suriname en Curaçao. Het diverse karakter 
van de Spiegel trok ons als ouders om die reden gelijk 
aan. Het is een school die echt in de stad staat, 
daarmee is verbinding wat mij betreft een belangrijke 
pijler. Vanuit mijn professie als communicatieadviseur 
ben ik dagelijks bezig met de vraag hoe communicatie en informatie-uitwisseling 
beter kan. Dit hoop ik ook bij te dragen voor de school vanuit de MR!  

Sergio Nelom  
Beste ouders, Ik ben Sergio Nelom, vader van 3 waaronder 
Nathan die in groep 1/2B zit. Ik ben directeur van een 
kleinschalige zorgorganisatie in Den Haag en naast m’n 
werk ben ik fervent sportliefhebber en dan met name 
Formule 1 en basketbal. Ik ben regelmatig in de keuken te 
vinden om nieuwe recepten uit te proberen en als ik m’n 
vrouw en kinderen mag geloven is het vaak succesvol. Ik 
denk dat ik met m’n bedachtzaamheid en (innovatieve) 
ideeën een bijdragen kan leveren aan de school waar wij 
onze kind(eren) aan toevertrouwen. Aangezien er 
meerdere gegadigden zijn hoop ik op jullie stem.  

 

Koffie-ochtend Leren Zichtbaar Maken 22 juni 

 

Op woensdag 22 juni organiseert CBS De Spiegel een koffie-ochtend om u bij te 

praten over de didactische koers die de school al enige tijd vaart en die als 

hoofdbestanddeel het Leren Zichtbaar Maken-concept van professor John Hattie 



centraal heeft staan. Tussen 8.30 en 10.00 uur gaan Emira Bilkic en Mathijs van 

Breukelen (Onderwijsadviseur HCO) samen met u het gesprek aan over zaken als 

leren en presteren, formatieve evaluatie, feedback en growth mindset. Geen 

statische lezing maar een levendige dialoog met ruimte voor uw inbreng. Van 

tevoren aanmelden is niet nodig. Wij zien enorm uit naar uw komst! 

Studiedagen 17 en 20 juni 

 

Op vrijdag 17 juni en maandag 20 juni staan de laatste studiedagen van dit 

schooljaar gepland en zijn alle kinderen vrij. De peuterschool is alleen op vrijdag 

17 juni gesloten. Tijdens de studiedag van 20 juni zullen we met het team het 

jaarplan van het afgelopen schooljaar evalueren en maken we afspraken over het 

jaarplan voor komend schooljaar. Een belangrijke dag dus! 

 
Vakantierooster 2021-2022 
 

Data Eerste dag Laatste dag 
Zomervakantie 9 juli 2022 21 augustus 2022 

Studiedagen:  

De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2021-2022 als volgt ingepland: 

Vrijdag 17 juni  Studiedag 7 Peuterschool en groepen 1 t/m 
8 zijn vrij 

Maandag 20 juni  Studiedag 8 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrije middagen: 

8 juli  Vanaf 12.0 uur vrij Groepen 1 t/m 8 

 


