
 Spiegelschrift 
Nummer 16   21 december 

 
Deze keer in het Spiegelschrift: 

 Vrijdagmiddag 21 december alle kinderen vrij. 

 Woensdag 16 januari kinderen groep 1 t/m 4 zijn vrij 

 Kinderatelier  

 Bussen  

 Enquête 

 Belangrijke data 

 

Vrijdagmiddag 21 december vrij. 
Vrijdagmiddag 21 december zijn alle kinderen ’s middags vrij. 
De bussen arriveren op vrijdag 21 december om ongeveer 12.20 – 12.30 uur op het Elandplein. 
Groep 1C is ook om 12.00 uur vrij. 
Op deze vrijdagmiddag is er wel gewoon een peutergroep. 
 
 

Woensdag 16 januari hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 vrij.  
De onderbouw juffen hebben een studiedag! 

 
 

KinderAtelier groep 5/6A 
Groep 5/6A gaat in de maand januari elke woensdag naar het kinderatelier. 
Dus op 9, 16, 23 en 30 januari gaan ze elke woensdag naar het Kinderatelier. Zij verzamelen om 8.15 uur op het 
Elandplein en om 8.25 uur lopen ze naar het KinderAtelier. 
Vervolgens zijn ze rond 12.15 uur weer op het Elandplein. 
De kinderen die zelfstandig naar huis gaan mogen dan weg. De kinderen die naar de opvang moeten worden door de 
juf bij zich gehouden en overgedragen aan de opvang zodra deze op het plein arriveert. 
 
Op 30 januari is er een tentoonstelling voor de ouders. Deze begint om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur. 

 
 

Busvervoer januari 
Groep 5/6A gaat naar het kinderAtelier. Dus is er een bus minder nodig op de woensdagen in januari. 
 
Groep 4A wordt verdeeld over bus 2 (rood), 3(groen) en 4(blauw). Maandag 7 januari krijgen de kinderen een 
briefje mee in welke bus zij komen te zitten. 
Bus 1 en 2 vertrekken om 8.10 uur 
Bus 3 vertrekt om 8.15 uur 
Bus 4 vertrekt om 8.20 uur 
 
 

Enquête 
Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is voor ons erg belangrijk. Om te bepalen waar de 
kwaliteit verbeterd kan worden is uw mening voor ons van belang.  
 
Om u in de gelegenheid te stellen ons te informeren over hetgeen u belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan onze 
school, èn op welke punten verbetering plaats zou moeten vinden, hebben wij besloten een 
oudertevredenheidsonderzoek te doen. Een dergelijke enquête moeten we één keer in de vier jaar houden. De 
medezeggenschapsraad is hier van op de hoogte en de uitslag zal ook met hen besproken worden en uiteraard ook 
met u gedeeld worden. 
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Scholen met Succes. Zij nemen op zo’n 1.700 basisscholen in Nederland is de 
ouderpeiling af. Op die manier kunnen de resultaten worden vergeleken met een landelijk gemiddelde. Deelname aan 
het onderzoek is anoniem, in de rapportage zijn antwoorden van individuen niet te herleiden.  
Op maandag 7 januari 2019 wordt u via email uitgenodigd om deel te nemen aan de Oudertevredenheidspeiling. Het 
invullen zal ongeveer 10 minuten van uw tijd vragen. 



 

 
 
 
Het team van de Spiegel wenst u allemaal een heel 
fijne Kerst en een zeer goed uiteinde! 
We zien u graag weer op 7 januari 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Dag Juf tot over een poosje. 
 

 
 
 
Belangrijke data 
Woensdag  19 december:  Kerstviering 
Vrijdag   21 december:  Kinderen ‘s middag vrij. Om 12.30 arriveren de bussen op het Elandplein 
Woensdag  16 januari  kinderen van groep 1 t/m 4 vrij. 
Woensdag  30 januari:  Studiedag (kinderen vrij) 
Maandag  4 februari  Rapport 
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 
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