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Kerstfeest 

Sinterklaas is nog maar net het land uit en de gehele school is alweer in kerstsferen. De ouderraad heeft met hulp 
van andere ouders keihard gewerkt en de school weer prachtig versierd. Helaas kunnen ouders het niet 
bewonderen, maar de kinderen genieten ervan. Nogmaals bedankt hiervoor!  
 

 
 

De kerstviering vindt dit jaar iets anders plaats door alle Corona maatregelen. Op donderdag 17 december vieren 
we met de kinderen kerst. Allereerst krijgen ze een feestelijke ontvangst in de ochtend bij 
binnenkomst. Vervolgens gaan de leerlingen naar hun eigen leerkracht. Gym gaat deze dag gewoon door.   
Op een door de leerkracht gekozen tijdstip gaan de leerlingen met elkaar genieten van de verrassingsbrunch. Ze 
mogen natuurlijk in hun mooiste outfit naar school, wat de brunch extra feestelijk maakt.   



In de loop van de dag zullen de leerlingen van de groepen 5 – 8 ook nog het kerstverhaal vertellen aan de 
leerlingen uit de groepen 1 – 4.  Dit wordt op verschillende manieren gedaan, denk aan een toneelstukje, in kleine 
groepjes voorlezen, liedjes zingen, etc.   
 
 

Het belooft een gezellige dag te worden!   
 
 

                             
 

VERRASSINGSBRUNCH 

Donderdag 17 december vieren wij op school kerst met een feestelijke VERRASSINGSBRUNCH, gemaakt door de 
ouders voor hun eigen kind. De kinderen zien er feestelijk uit en i.p.v. de standaard broodtrommel, vieren we 
kerst met een mooi gedekte tafel en een lunch op een bord. 
Thuis pakt u een bord (liefst niet breekbaar). 
 
Daarop legt u bijvoorbeeld: 
 
· Extra lekkere broodjes 
· Croissantjes 
· Krentenbolletjes 
· Een gepeld eitje 
· Een mandarijntje 
· Of......wat uw kind graag eet 
 
Dit gevulde bord doet u in een tas, zodat uw kind nog niets ziet. 
Verder geeft u iets te drinken mee. 
 
Wij verheugen ons er al op, om de blijde gezichten te zien na het uitpakken. 
Ook voor de grote pauze moet uw kind gewoon nog iets te eten en te drinken hebben. 
 

 
 
 
 
 



Onderwijs inhoudelijk 

 

Gluren in groep 4 

 
Net als alle andere groepen is ook groep 4 een belangrijke groep. Uw kind heeft in groep 3 kunnen oefenen met 
werken en gaat nu steeds meer met echte lessen aan de slag. Veel oefenen met de aangeboden lesstof is goed 
voor de ontwikkeling en het zelfvertrouwen van uw kind. Dit kan op school maar natuurlijk ook thuis. 
 

              
 
Het leren van letters was in groep 3 al moeilijk genoeg, dus was het prima om alles fonetisch (schrijven zoals je het 
hoort) op te schrijven. In groep 4 leert uw kind echt woordenspellen en leren ze dat een woord met een ‘g’-klank 
bijvoorbeeld ook een ‘ch’ kan bevatten. 
 
Ook met rekenen wordt voortgebouwd op datgene wat ze in groep 3 hebben geleerd. Leerde uw kind eerst alleen 
optellen en aftrekken tot twintig, nu worden de getallen groter. Voor het eerst maakt hij ook kennis met 
vermenigvuldigen. De tafels komen bijvoorbeeld aan de orde en hoe je tot 1000 telt. 
 
 

 
 
 
 
 



Een goede implementatie van Leren Zichtbaar Maken duurt jaren. Wij zijn op weg en we zien diverse effecten, ook 
in groep 4. We luisteren daarbij ook meer naar de leerlingen . Die zijn dus veel vaker aan het woord dan voorheen. 
Ze weten welke stap voor hen de volgende moet zijn. Meer regie over het eigen leren dus! 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



Beebots – Hoe Zet Je Ze In Bij Kleuters? 

Gisteren hebben we in alle kleutergroepen geleerd hoe we met de Beebot, de bekende robot, kunnen werken. De 
Beebot is de gele bij-robot. Hij heeft knoppen met pijlen op zijn rug, waarmee de kinderen hem kunnen bedienen. 
 

 
 
  
 
Van een  vakdocent, juffrouw Astrid van der Zon hebben we een gastles gekregen.  
Wat kunnen de kinderen ermee? Op de rug van de Beebot zitten allereerst vier knoppen met pijlen. Met de pijl 
naar boven rijdt je Beebot een stukje naar voren, met de pijl naar beneden rijdt hij naar achteren. De pijlen naar 
links en rechts betekenen een draai van een kwartslag. Wil je dus dat de Beebot een stukje naar links rijdt, dan 
moet je dus eerst de pijl naar links en vervolgens de pijl naar boven aanraken. 

 

Hier gaat het niet alleen over programmeren. Dit vraagt meteen een ingewikkeld inzicht van de kinderen: je moet 
je kunnen verplaatsen in de Beebot en snappen dat ‘zijn links’ niet hetzelfde is als jouw links. De Beebot rijdt 
steeds even ver, maakt steeds even grote ‘stappen’. De Beebot helpt ons met leren tellen, maar ook wordt onze 
woordenschat verrijkt. Kinderen hebben dankzij de Beebot veel geleerd over dieren en dierengeluiden.  

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=2350&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fbee-bot-oplaadbare-robot%2F9200000051309438%2F&name=Bee-Bot%20Oplaadbare%20Robot&subid=beebot


               

 

Kerstvakantie  

 
Kerstvakantie start op vrijdag 18 december om 12.00 uur. 
De leerkrachten en de ouders van Ouderraad zullen die middag de school opruimen en klaar maken voor 2021.  
Wilt u rekening houden dat de kinderen op tijd opgehaald moeten worden. 
De kleuters zijn om 11.50 uur klaar en de groepen 3 t/m 8 vanaf 12.00 uur.  
 

      

VakantiepasClub kerstvakantie 

Leden van de VakantiepasClub hoeven zich deze kerstvakantie niet te vervelen. Ze krijgen een nieuwsbrief met 
allerlei verschillende activiteiten. Schaatsen in Scheveningen of speuren op Landgoed Ockenburgh. Knuffelen met 
ezels of knutselen. Naar het Museon of Kinderboekenmuseum en nog veel meer. Kijk voor alle activiteiten en 
kortingen op www.vakantiepas.nl. 
Met de VakantiePas kunnen kinderen in de schoolvakanties allerlei leuke dingen doen. Gratis of met korting. Voor 
de zomervakantie krijgen ze op school een boekje met heel veel leuke en leerzame activiteiten. 
In de korte schoolvakanties is er geen boekje, maar een digitale nieuwsbrief. Daarin staat een link naar 
kortingsbonnen. Deze nieuwsbrief krijgen de kinderen als ze lid zijn van de VakantiepasClub. Is uw kind nog geen 
VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl 
 
 
 

 

http://www.vakantiepas.nl/


 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vakantie: 

Data Eerste dag Laatste dag 

Kerstvakantie 21 december 2020 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 26 februari 2021 

Goede vrijdag en Pasen 2 april 2021 5 april 2021 

Meivakantie 26 april 2021 7 mei 2021 

Hemelvaart 13 mei 2021 14 mei 2021 

Pinksteren 24 mei 2021  

Zomervakantie 19 juli 2021 27 augustus 2021 

Eerste schooldag na de zomervakantie: 30 augustus 2021 
 

Margedagen:  

Voor de groepen 1 t/m 4 zijn nog 2 margedagen vastgesteld, dagen waarop zij vrij zijn.  

Margedag 2 13 januari 2021 Groepen 1 t/m 4 zijn vrij 

Studiedagen: 

De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2020-2021 als volgt ingepland: 

Vrijdag 29 januari 2021 Studiedag 2 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Dinsdag 6 april 2021 Studiedag 3 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Woensdag 9 juni 2021 Studiedag 4 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrijdag 25 juni 2021 Studiedag 5 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrije middagen: 

18 december 2020 In verband met Kerst 

16 juli 2021  In verband met de zomervakantie 
 

Da Costaschool  Locatie De Spiegel 
Peuterschool de Spiegel  
Van de Spiegelstraat 23 
2518 ES Den Haag 
tel. 070 3457787 
email: spiegel@scoh.nl 
website: www.cbsdespiegel.nl       
rekeningnummer: NL74ABNA0580759083 tnv CBS De Spiegel 
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