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

 
 

Woensdag 30 januari is er geen school ivm een studiedag. 
Alle kinderen zijn deze dag vrij. 
Groep 5/6 heeft deze dag wel KinderAtelier. Zij komen dus gewoon naar het Elandplein om 8.20 uur. 
Deze datum is helemaal niet te verschuiven, anders zou deze dag helemaal komen te vervallen. 
 

 
KinderAtelier 
Groep 5/6 heeft KinderAtelier op alle woensdagen in januari. Verzamelen om 8.20 uur Elandplein. 
 
Op woensdag 16 en 23 januari zijn we rond 12.15 uur op het Elandplein. Wilt u alstublieft dan op tijd aanwezig zijn om 
uw kind op te vangen! 
 
Op 30 januari is er een tentoonstelling en een open les. U, vaders, moeder opa’s oma’s etc,  zijn van harte welkom 
om te komen vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur te komen kijken. U kunt uw kind na afloop meteen meenemen naar huis. 
De kinderen waar niemand bij is komen kijken en dus niet meegenomen kunnen worden gaan mee naar het 
Elandplein. Daar zijn we rond 12.10 uur. Wilt u alstublieft aanwezig zijn om uw kind op te vangen. 

 
 
Busvervoer 
Op woensdag 16 januari komen er maar twee bussen voor de groepen 6, 7 en 8.  
Beide bussen vertrekken om 8.20 uur!  
Groep 5/6 heeft KinderAtelier en de groepen 1 t/m 4 hebben vrij ivm een studiedag van de onderbouw juffen. 
 
Woensdag 30 januari zijn er geen bussen. Alle kinderen zijn vrij ivm een studiedag van het hele team! 
 
 

Enquête 
Op maandag 7 januari 2019 bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een ouderenquête over de school. 
Let op: U bent via email uitgenodigd om deel te nemen aan de Oudertevredenheidspeiling.  
Het invullen zal ongeveer 10 minuten van uw tijd vragen. 
 
We vragen u echt om deze in te vullen. We zijn heel nieuwsgierig naar uw mening. 
Op school gaan de kinderen van de groepen 5 t/m 8 volgende week deze enquête ook invullen. Zij doen dat op 
school. 
 
 

Koffieochtend groep 5   op 16 januari. 
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de koffieochtend voor groep 5. Op woensdag 16 januari van 8.45 
uur tot ongeveer 10.00 uur. 
Ik zie u dan graag komen. 
 



 
 

Juf Suzanne gaat ons verlaten en overige personele zaken. 
Juffrouw Suzanne gaat ons per 1 februari verlaten. Dat vinden wij natuurlijk heel erg jammer. Zij gaat elders werken. 
Hoe we afscheid gaan nemen van juffrouw Suzanne is nog niet bekend. Hierover worden de ouders nog 
geïnformeerd. 
 
Voor juffrouw Suzanne hebben we al een oplossing voor de maandag en dinsdag. Maar we zoeken nog naar een 
collega voor de rest van de week. Volgende week juffrouw Desi Regeer al bij ons op school om de groep te leren 
kennen en om te zorgen dat er een goede overdracht is. 
 
Op dit moment hebben we voor groep 6B een oplossing gevonden tot de zomervakantie. Juffrouw Melissa en 
Juffrouw Petra draaien deze groep. Daar zijn we heel blij mee. 
 
Juffrouw Saskia staat op maandag in groep 3 en de overige dagen is juffrouw Denice er. 
Juffrouw Saskia staat op woensdag voor groep 7 en de overige dagen staat juffrouw Ingrid er. 
 
Juffrouw Linda van groep 1C is met zwangerschapsverlof en wordt vervangen door juffrouw Priya. 
 
Alle tijdelijke leerkrachten komen bij een uitzendbureau vandaan. Behalve juffrouw Saskia, zij is zij-instromer. 
 
 

Personeelstekort 
Het enorme personeelstekort gaat zich nu echt laten zien.  
Behalve een enorm te kort aan leerkrachten maken ook veel vaste leerkrachten in het onderwijs een overstap naar 
werken voor een uitzendbureau. Dat doen ze om verschillende redenen. Dat kan zijn om de werkdruk te ontlopen of 
om gewoon meer uitdaging aan te gaan op andere scholen. En bij sommige uitzendbureaus krijgen ze meer betaald 
dan in het reguliere onderwijs. Dit laatste heeft wel tot gevolg dat we als scholen zitten te springen om personeel en 
alleen nog terecht kunnen bij de dure en heel dure uitzendbureaus. De rekeningen kunnen dan oplopen tot twee maal 
het jaarsalaris!  
De Spiegelschool kan dit echt niet betalen.  
We hopen echt dat er weer een goede periode komt. We blijven echter zoeken naar kwaliteit en leerkrachten in eigen 
dienst. Helaas zal het nog wel een paar jaar duren voor we hier door heen zijn. En het dieptepunt hebben we nog niet 
bereikt. 
 
 
 
 
Belangrijke data 
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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