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Bezoek van rommelpieten en schoen zetten 

 
Woensdagnacht heeft onze school bezoek gehad van een aantal rommelpieten. 
Toen de kinderen donderdagochtend op school kwamen was het in alle klassen 
behoorlijk overhoop gehaald en moesten de kinderen gezamenlijk de klas weer 
helemaal opruimen.  
 
Niet vergeten! Woensdag 23 november mogen alle kinderen 
van groep 1 t/m 8 hun schoen zetten in de klas. Vergeet dus 
niet een schoen mee te nemen naar school deze ochtend! De 
kinderen van groep 1/2 hoeven geen schoen mee te nemen, 
zij zetten een gymschoen neer.  
 

Verlof verzoeken 

 
We hebben gemerkt dat we de laatste tijd steeds vaker een verzoek tot bijzonder 
verlof binnen krijgen. Maar wat betekent eigenlijk bijzonder verlof? Leerlingen van 
5 jaar en ouder hebben recht op 10 dagen bijzonder verlof in een schooljaar. Dit 
kan bijvoorbeeld worden ingezet voor bijzondere gebeurtenissen als een bruiloft 
of een begrafenis. Soms kunt u door uw werk geen enkele schoolvakantie met het 
gezin op vakantie, dan kunt u een verzoek indienen voor verlof van maximaal 10 
dagen. Hierbij dient u wel bewijs van uw werkgever te kunnen overhandigen. 
Bovendien zijn hier een aantal voorwaarden voor, zo mag dit verlof niet direct 
aansluiten aan de grote vakanties.  
 
De verzoeken tot bijzonder verlof die wij binnen krijgen gaan voornamelijk over 
vakanties buiten de schoolvakanties. Als school maken we soms een extra 
afweging omdat er sprake is van een bijzondere familie situatie. Maar de 
leerplichtambtenaar controleert momenteel streng en kijkt naar bewijsstukken 
van werkgever of bijzondere ceremonies (huwelijk/begrafenis).  
 
Verder hebben we dit schooljaar diverse verzoeken ontvangen voor bijzonder 
verlof voor 4jarigen. Soms voor enkele weken, soms voor enkele maanden. 
Ondanks dat een 4 jarige nog niet leerplichtig is willen we als school wel rekening 
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houden met de ontwikkeling van het kind. Soms kan een langdurige afwezigheid 
van invloed zijn op de doorstroom naar de volgende groep.  
 

Te laat komen op school 

Al een aantal jaren is het te laat komen een doorn in het oog van leerkrachten en 
van ouders van de Spiegel. Kostbare onderwijstijd gaat hierdoor verloren. 
Ondernomen acties hebben weinig aantoonbare effecten gehad. 
Op 13 december krijgen wij een bezoek van de Leerlichtambtenaar.  
 
 

Open ochtend maandag 21 november  

 
Komende maandag zijn ouders welkom in de klas van hun kind(eren) tijdens de 
open ochtend. Er zijn deze ochtend twee tijdsblokken waarin u welkom bent in de 
klas, namelijk van 8.30-9.30u of van 11.00-12.00u. U kunt zelf bepalen welke van 
deze twee tijden u het beste uitkomt. Het bezoeken van de klas is ook echt alleen 
mogelijk tijdens de aangegeven tijden. 
 

Koffie-ochtend kleutergroepen 

 
Op woensdag 23 november is er een koffie-ochtend voor de ouders van de 
groepen 1/2. Van 8.30-9.30u kunt onder het genot van een kop koffie/thee in 
gesprek met Emira Bilkic en met elkaar. Tijdens deze ochtend staat het 
kleuteronderwijs in het algemeen centraal. Ook komt Shuwemy Vrutaal, de 
schoolmaatschappelijk werkster, langs om zich voor te stellen. Wilt u aanwezig zijn 
bij deze koffie-ochtend, meldt u zich dan uiterlijk maandag 21 november aan bij 
Fleur Steentjes (fsteentjes@scoh.nl). Bij te weinig aanmeldingen kunnen we 
moeten besluiten de bijeenkomst niet door te laten gaan. 
 

Studiedag 22 november 

 
Op dinsdag 22 november staat er een studiedag gepland en zijn alle kinderen van 
groep 1 t/m 8 vrij. De peuterschool is deze dag wel geopend.  
 

Informatieavond ouders groep 8 op 24 november 

 
Op donderdagavond 24 november is er voor de ouders van de kinderen van groep 
8 een informatiebijeenkomst over het voortgezet onderwijs. Nadat wij u eerder 
tijdens een koffie-ochtend al hebben geïnformeerd over het schooladvies, zullen 
we tijdens deze bijeenkomst verder ingaan op de inschrijfprocedure. De 
bijeenkomst start om 18.30u en duurt tot ongeveer 19.30u. Wilt u aanwezig zijn 
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bij deze bijeenkomst, meldt u zich dan aan bij Fleur Steentjes 
(fsteentjes@scoh.nl). 
 
 
 
 
 

Muziekles na schooltijd 

 

Onze muziekdocente Lisa, die op woensdagochtend muziekles geeft in diverse 
groepen, heeft aangeboden op woensdagmiddag na schooltijd privé-muziekles 
aan te bieden. Zij is beschikbaar van 12.00-18.00u. Zij geeft les in 
zang/songwriting/gitaar/keyboard. De kosten zijn €20,- per 30 minuten. De kosten 
zijn voor de ouders. Mocht uw kind les willen krijgen in gitaar of keyboard, dan is 
het van belang dat hij/zij zelf in het bezit is van een gitaar/keyboard. Opgeven 
voor muziekles kan bij Fleur Steentjes (fsteentjes@scoh.nl). Zij zal de informatie 
doorgeven aan de muziekdocente.  
 
Wie is juffrouw Lisa?  
 
Ik ben Lisa de Bruijn, Cum Laude afgestudeerd componist, musicus en 
muziekdocent. Ik schrijf voor mijn eigen folkpop project Liza Weald en maak 
samen met theatergroep ’de Makelij’ ervaringstheater voor kinderen met en 
zonder een beperking. Op woensdagochtend geef ik muzieklessen aan groep 5, 6 
en 7 op CBS De Spiegel. Samen met de klas ontdekken we al zingend en bewegend 
de wereld van muziekstijlen, -theorie en -geschiedenis. Als talentendocent is het 
mijn wens is om ieder kind enthousiast te maken voor muziek en op-maat-
gemaakte begeleiding te bieden. Na een grote vraag vanuit de klassen heb ik 
samen met CBS De Spiegel besloten om de groepslessen uit te breiden naar 1-op-1 
lessen buiten schooltijd op woensdagmiddag, waar ik samen met een leerling 
dieper in kan gaan op zang, gitaar, keyboard of songwriting.  
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Vakantierooster 2022-2023 

 
Vakantie: 

Data Eerste dag Laatste dag 

Kerstvakantie 24 december 2022 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 5 maart 2023 

Goede vrijdag en Pasen 7 april 2023 10 april 2023 

Meivakantie 22 april 2023 7 mei 2023 

Hemelvaart 18 mei 2023 21 mei 2023 

Pinksteren 27 mei 2023 29 mei 2023 

Zomervakantie 8 juli 2023 20 augustus 2023 

 

Margedagen: 

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

Margedag 1 Woensdag 22 februari Groep 1 t/m 4 zijn vrij 

Margedag 2 Woensdag 14 juni Groep 1 t/m 4 zijn vrij 

 

Studiedagen: 

De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2022-2023 als volgt ingepland: 

Dinsdag 22 november Studiedag 5 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Dinsdag 14 februari  Studiedag 6 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Woensdag 22 maart Studiedag 7 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Woensdag 21 juni  Studiedag 8 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrijdag 30 juni Studiedag 9 Peuterschool en groepen 1 t/m 
8 zijn vrij 

 

Vrije middagen: 

Maandag 5 december Leerlingen om 12.00u vrij Groepen 1 t/m 8  

Vrijdag 23 december Leerlingen om 12.00u vrij Groepen 1 t/m 8 

Vrijdag 24 februari Leerlingen om 12.00u vrij Groepen 1 t/m 8 

Vrijdag 21 april Leerlingen om 12.00u vrij Groepen 1 t/m 8 

Vrijdag 7 juli Leerlingen om 12.00u vrij Groepen 1 t/m 8 

 

 

 


