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Deze keer in het Spiegelschrift: 

• Speelpleinsponsoractie 

• Gitaarvoorstelling groep 6 

• Busdienst aangepast op 12 en 19 december. 

• Kinderatelier  

• Adviesgesprekken overdag VO groep 8 (groep 8 kinderen zijn vrij) 

• Sinterklaasfeest   

• Sponsoractie schoolplein bij COOP 

• Schoolkosten 

• Belangrijke data 
 

Speelpleinsponsoractie Sponsorloop 
 
Vandaag hebben we de grote sponsorloop op het Cantateplein gedaan! 
Van 14.00 uur tot 15.00 uur hebben de kinderen met veel enthousiasme 
meegedaan aan de sponsorloop. En stiekem heeft een moeder van een 
leerling van onze school ook mee gerend. Leuk! Er is ontzettend veel geld 
ingezameld. We gaan het nu eerst allemaal tellen en dan volgt in een 
komende Spiegelschrift het totaal bij elkaar gelopen bedrag. 
We willen alle kinderen bedanken voor hun inzet. Maar ook de ouders 

worden bedankt voor hun hulp en support, en de leerkrachten natuurlijk 

ook. Onze droom komt steeds dichterbij: een mooi schoolplein met twee 

prachtige speeltoestellen een ook een mooie chillplek.  

 

 
 
Gitaarvoorstelling voor groepen 6 
 

Wij zijn zeer trots op onze getalanteerde kinderen. Vandaag hebben leerlingen van groepen 6 een voorstelling in de 

gymzaal gegeven. Ze speelden een aantal leuke liedjes die ze in slechts een paar weken hebben aangeleerd. Ook de 

aanwezige ouders hebben genoten van de mooie muziek.  



 
 

 

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. De kinderen zijn hiervan op de hoogte.  

 
KinderAtelier 
 
De data waarop deze lessen plaats vinden zijn: 21 en 28 november en 12 en 19 december. 

Let op: 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 bekenden van groep 6B 

zijn uitgenodigd. 

 

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

Sinterklaasfeest 
 
Lieve jongens en meisjes, 

 

5 december vier ik mijn verjaardag, daarom kom ik graag bij jullie op bezoek. Omdat ik het ontzettend druk heb op 5 

december, kom ik dit jaar per helikopter. Kunnen jullie deze ochtend veel liedjes zingen, zó luid, dat ik met mijn 

helikopter precies hoor waar ik zijn moet. Dan komt het vast goed. 

 

Op woensdag 28 november komt Sinterklaas om 15.15 uur ook bij de Albert Hein op de Laan van Meerdervoort  52.  

Sint zou heel erg blij zijn als veel kinderen en hun ouders naar de supermarkt komen. WANT....voor alle kinderen 

groot en klein zal er een cadeautje zijn! 

Komen jullie ook?  

 

Sponsoractie bij de COOP voor ons nieuwe schoolplein! 

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


 
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! 

 
 

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 bedrag te 

betalen. Wij financieren daar feesten als Sint, Kerst, Pasen en Koningsspelen 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 
Dinsdag  27 november:  Adviesgesprekken met ouders en kind. Groep 8 is deze dag vrij. 
Woensdag  5 december:  SINTERKLAASFEEST 
Woensdag  12 december:  Open inloop voor ouders 
Woensdag 19 december: Kerstviering 
Vrijdag 21 december: Kinderen ‘s middag vrij. Om 12.30 arriveren de bussen op het Elandplein 
Woensdag  30 januari:  Studiedag (kinderen vrij) 
Vrijdag   22 februari:  Studiedag (kinderen vrij) 
Vrijdag   29 maart:  Studiedag (kinderen vrij) 
Vrijdag   17 mei:   Studiedag (kinderen vrij) 
Dinsdag  11 juni:   Studiedag (kinderen vrij) 
  
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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