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Speelpleinsponsoractie Sponsorloop 
De acties voor het schoolplein gaan door! 
Op 23 november vindt de grote sponsorloop plaats op het Cantateplein! Van 14.00 uur 
tot 15.00 uur zullen de kinderen hun prestaties tonen. 
Alle kinderen gaan mee rennen voor het goede doel. Een prachtig speeltoestel op het 
schoolplein en als het mee zit willen we graag twee toestellen plaatsen. Een voor de 
onderbouw en een voor de bovenbouw. Daarnaast zou het heerlijk zijn als we ook wat 
chill-plekjes kunnen maken. 
 
De komende week gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 op zoek naar sponsoren. 
Ze hebben een envelop en een intekenlijst bij zich. Ze mogen aan alle bekende vragen 
om zich te laten sponsoren voor dit goede doel, 
Uiteraard hopen we op een heel enthousiaste deelname van alle kinderen en ouders. 
De kleuters mogen ook meedoen als ze willen. 
Dan wil ik u vragen om dinsdag een envelop en registratieblad te vragen bij de 
leerkracht!  
 
Schoolfotograaf in de Witte de Withstraat 
Aanstaande maandag 19 november komt de schoolfotograaf naar de Witte de Withstraat. 
De kinderen uit groep 1C en de peuters gaan dan op de foto. 

 
KinderAtelier  groep 6B 
Groep 6B start aanstaande woensdag met de lessen bij het KinderAtelier. 
 
De data waarop deze lessen plaats vinden zijn: 21 en 28 november en 12 en 19 december. 
Op 5 december is er geen KinderAtelier. 
Op 19 december is er dan een tentoonstelling waarbij alle ouders, opa’s en oma’s en andere bekende zijn 
uitgenodigd. 
De kinderen van groep 6B verzamelen deze woensdagen op het Elandplein om 8.20 uur en lopen dan om 8.25 uur 
naar het Kinderatelier. 
Ze zijn dan rond 12.15 uur terug op het Elandplein. 
Ze mogen in principe zelfstandig naar huis. Wilt u dat wij op uw kind passen tot dat u er bent wilt u dit dan via de mail 
doorgeven aan school.  
Gaat uw kind naar de opvang dan horen we dat ook graag. 
 

Busdienst aangepast op 19 en 20 november en op 12 en 19 december. 
Op de genoemde data zijn er vier bussen. 
Op 5 december zijn er gewoon 5 bussen. 
 
Indeling bussen: 
Bus 1: Groep 1/2A en groep 8   een paar kinderen van groep 5/6A.  vertrek om 8.10 uur 
Bus 2: Groep 1/2B en groep 7   een paar kinderen van groep 5/6A.  vertrek om 8.10 uur 
Bus 3: Groep 3A en groep 3B   een paar kinderen van groep 5/6A.  vertrek om 8.15 uur 
Bus 4:  Groep 4B en groep 4A   een paar kinderen van groep 5/6A.  vertrek om 8.20 uur 
 



Groep 5/6A wordt dus in vier groepen verdeeld. Dit vertellen we de kinderen aanstaande maandag en dinsdag. 
 

Adviesgesprekken op dinsdag 27 november. 
De kinderen van groep 8 zijn dan vrij. U als ouders worden dan op een bepaald tijdstip uitgenodigd om samen met uw 
zoon of dochter te komen praten over het schooladvies. 
Dit schooladvies krijgt u dan mee. Daarna kunt u op zoek gaan naar een passende school. Via de gemeente krijgt u 
informatie over de VO-scholen en de opendagen. 
Dit kunt u ook vinden via: https://www.bovohaaglanden.nl/orienteren-op-het-vo 
 

Koffieochtend groepen  4 op 21 november 
Woensdag 21 november is er een koffieochtend voor de groepen 4.  Deze vindt plaats op het Cantateplein 27. Deze 
duurt van 8.45 uur tot maximaal 10.00 uur. Er is geen vaste agenda. U kunt allerlei vragen stellen die te maken 
hebben met de school of het leerjaar van uw kind. Het gaat dan niet over uw kind persoonlijk. 

 
Sponsoractie bij de COOP voor ons nieuwe schoolplein! 

Bij de COOP in de Prins Hendrikstraat is een sponsoractie gestart voor het nieuwe schoolplein van CBS De Spiegel. 
De actie loopt tot en met het eind van het jaar. 
Wij zien graag dat u uw boodschappen doet bij de COOP en dat u uw statiegeldbonnetje doneert aan de school! De 
kinderen zullen daar heel blij mee zijn! 
 
Gitaarvoorstelling voor groepen 6 
Groep 6 heeft een gitaarvoorstelling op 23 november. Alle kinderen en ouders zijn daar al over geïnformeerd. 
Deze voorstelling wordt gegeven in de gymzaal.  
 
 

Personeelsbezetting 
In tegenstelling tot eerdere berichten gaat de personeelsbezetting er wellicht toch wat anders uitzien. 
De doelstelling is om juffrouw Petra voor 3 dagen in groep 6B te houden. Daarnaast zijn we bezig om toch een 
ervaren juf te vinden die de overige twee dagen in gaat vullen in groep 6B. Mogelijk hebben we die gevonden! 
Meester Duarte kan absoluut niet langer blijven werk dan tot de kerstvakantie.  
De komende paar weken staat dus nog steeds meester Duarte en juffrouw Petra voor de klas. 
. 
Tot dat moment staan meester Duarte en juffrouw Petra voor de klas. 

Het WK Raften was in Argentinië. 

Juffrouw Aukje heeft weer meegedaan met de 
Wereldkampioenschappen raften. 

Beste prestatie was op het onderdeel slalom. Daar vielen ze net 
buiten de medailles met een 4e plaats. In het algemeen klassement 
over 4 onderdelen zijn ze 6e geworden. 
 
Een hele prestatie! 

 

 

 
 

Schoolkosten 
U heeft al eerder de brief mogen ontvangen over de schoolkosten. 
Al die kosten zijn verplicht uitgezonderd de ouderbijdrage a 15 euro. Toch verzoek ik u met klem om ook dit te 
betalen. Wij financieren daar feesten als Sint, Kerst, Pasen en koningspelen van.  
U kunt elke woensdag van 8.00 uur tot 13.00 uur terecht in de Witte de Withstraat om het bedrag te pinnen. 
Of u maakt het over op de schoolrekening ovv de naam van uw kind. (graag de naam waarmee uw kind ingeschreven 
staat) 
 
 
Belangrijke data 
Woensdag  21 november  koffieochtend groepen 4 
Dinsdag  27 november Adviesgesprekken met ouders en kind. Groep 8 is deze dag vrij. 
Woensdag 5 december SINT 
Woensdag  12 december Open inloop voor ouders 
Woensdag 19 december  en/of donderdagavond  20 december kerstviering (afhankelijk van de kerk) 
Woensdag  30 januari  Studiedag (kinderen vrij) 

https://www.bovohaaglanden.nl/orienteren-op-het-vo


Vrijdag   22 februari  Studiedag (kinderen vrij) 
Vrijdag   29 maart  Studiedag (kinderen vrij) 
Vrijdag   17 mei   Studiedag (kinderen vrij) 
Dinsdag 11 juni   Studiedag (kinderen vrij) 
Vrijdagmiddag 21 december kinderen ’s middags vrij. (Om 12.30 uur arriveren de bussen op het Elandplein) 
  
Vakantierooster 2018-2019 
Kerstvakantie   24-12-2018 t/m 04-01-2019 
Voorjaarsvakantie 25-02-2019 t/m 01-03-2019 
Goede Vrijdag  19-04-2019   

Tweede Paasdag 22-04-2019  
Meivakantie  22-04-2019 t/m 03-05-2019 

Hemelvaart + dag erna 30-05-2019 t/m 31-05-2019 

Tweede Pinksterdag 10-06-2019 

Zomervakantie  22-07-2019 t/m 30-08-2019 

 
Da Costaschool  Locatie De Spiegel 
Cantateplein 27 
2553VD Den Haag 
tel. 070 3457787 
email: spiegel@scoh.nl 
website: www.cbsdespiegel.nl       
rekeningnummer: NL74ABNA0580759083 tnv CBS De Spiegel 

Dependance & Peuterschool De Spiegel 
Witte de Withstraat 85 
2518 CR Den Haag 
tel. 070 4129598                              
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