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Wenmiddag 30 juni 

 

Donderdagmiddag hebben alle kinderen vast even kunnen wennen in hun groep 

van komend schooljaar. Het was voor de kinderen leuk om een kijkje te nemen in 

hun nieuwe lokaal en vast kennis te maken met de nieuwe leerkracht. 

 

 
 

 

 
 

Nieuwsbrief    01-07-2022 



 
 

Zeeheldenfestival 

 
Woensdagmiddag na schooltijd hebben de kinderen 
van onze school een mooi openingsoptreden 
gegeven bij het Zeeheldenfestival. Heel leuk om te 
zien hoe alle kinderen hun best deden op de 
ingestudeerde liedjes. En wat fijn dat er zoveel 
ouders en buurtbewoners aanwezig waren om te kijken!  
 

 
 
 
 
 

Rapport mee vrijdag 8 juli 

 
Op vrijdag 8 juli krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis. Mocht het 
rapport nog thuis liggen, wilt u dit dan z.s.m. inleveren bij de leerkracht zodat het 
nieuwe rapport nog op tijd in orde gemaakt kan worden? 

De kinderen zijn deze dag om 12.00u vrij. 
 

 



 

Uitslag MR-verkiezing 

 

Onlangs zijn er digitale MR-verkiezingen gehouden via het online 
verkiezingsprogramma Polys. 27% van de ouders heeft een stem uitgebracht. Van 
de drie kandidaten hebben Nadine Spalburg en Franz Saar de meeste stemmen 
gekregen. Zij zullen volgend schooljaar zitting nemen in de MR. De afzwaaiende 
MR-leden Sjoerd van Bekkum en Waalko Dingemans willen hierbij bedanken voor 
hun inzet! 
 
 

Musical Groep 8 

 

Deze week en volgende week staat voor groep 8 in 

het teken van de musical. Ze hebben de afgelopen maanden keihard geoefend en 

mogen eindelijk het resultaat laten zien. Ze treden vrijdag 1 juli en maandag 4 juli 

eerst op voor alle klassen. Maandagavond 4 juli is de grote finale en mogen 

ouders/broertjes/zusjes/opa’s/oma’s komen kijken.  

Welkom nieuwe collega 

Hallo allemaal,  

Na de zomervakantie start ik als gymjuf bij CBS de 

Spiegel en daarom wil ik mij graag aan jullie 

voorstellen.  

Ik ben Dana Wagner, 25 jaar en na het behalen van 

mijn HAVO ben ik een seizoen als ski en 

snowboard leraar gaan werken in Oostenrijk. Hier 

kwam ik achter mijn passie voor sport en lesgeven. 

Daarom was de keuze om te gaan studeren aan de 

Haagse academie lichamelijke opvoeding snel 

gemaakt. Na het behalen van mijn diploma ben ik 

meteen begonnen als Invallend gymdocent op 

verschillende scholen in Den Haag.  



Naast dat ik het leuk vind om kinderen in de gymlessen te motiveren om meer te 

bewegen vind ik het zelf ook leuk om te sporten. Het liefst ben ik in de bergen aan het 

snowboarden of in de zee aan het surfen.   

Ik kan niet wachten om na de zomer als vaste gymdocent te beginnen op CBS de Spiegel 

en jullie allemaal te leren kennen!  

 

Afscheid van een collega  

Lieve ouders en kinderen, 
 
Met veel plezier kijk ik terug op het afgelopen half jaar waar ik onderdeel uitmaakte van een 
fijn team en waar ik leerkracht mocht zijn van groep 1/2a. Voor mij blijft het bij dit half jaar 
aangezien ik voor een jaar ga reizen door Europa met mijn gezin. Een waar avontuur waar ik 
enorm naar uitkijk en een droom die ik al langere tijd koester. Het moment is nu daar om te 
gaan genieten en leren van de mooie dingen en plekken in het leven, "making memories" 

zoals dat nu zo mooi heet 🙂 
Ik laat een fijne school en een hele lieve groep met kinderen achter. Kinderen die ik het 
allerbeste wens voor het volgende schooljaar. Een hele fijne vakantie gewenst allemaal en 
wie weet tot later! 
 
Hartelijke groet, 
Anna Crawford 

 
 

Huggy Wuggy 

Een echte rage is hij inmiddels en ook op school zijn het regelmatig geziene  
“gasten”. De ondeugend uit zijn ogen kijkende knuffel Huggy Wuggy en zijn zusje 
Kissy Missy. Ze hebben verschillende kleuren, vrolijke ogen en 
allebei vreselijk scherpe tanden. Los van hun scherpe tanden zien 
ze er op het eerste gezicht niet direct angstaanjagend uit. De 
achtergrond van deze figuur is echter niet zo vriendelijk. Het is 
afkomstig uit de horrorgame Poppy Playtime. In dit spel (volgens 
de kijkwijzer geschikt voor 12 jaar en ouder) verandert het 
karakter van Huggy Wuggy door allerlei experimenten in deze 
game in een moordlustig beest. De figuren zijn vooral populair op 
verschillende media zoals TikTok en YouTube. Als school willen 
we u vragen deze knuffels niet meer mee te geven aan uw kind 



omdat er mogelijk kinderen zijn die deze figuren echt eng vinden. Graag uw 
medewerking. Wilt u meer weten over Huggy Wuggy dan kun u via onderstaande 
link meer informatie verkrijgen. 

Wat is Poppy Playtime? Alles wat je als ouder wilt weten over deze game (jmouders.nl) 

  

Vakantiepas  

Deze week hebben alle kinderen een VakantiePas mee naar huis gekregen. In de 

zomervakantie zijn er met de VakantiePas allerlei leuke en leerzame activiteiten te 
doen. De eerste dag van de vakantie wordt heel speciaal, met een gratis muzikale 
voorstelling in het Zuiderparktheater. Een unieke gelegenheid, vooral voor 
kinderen die niet zo snel naar zo’n voorstelling zouden gaan vanwege de kosten.  

In de VakantiePas staan meer dan 90 activiteiten, veel gratis maar altijd met 
korting. Dit jaar zijn er extra veel buitenactiviteiten. Maar ook musea, creatieve 
workshops, vogels en vlinders kijken, speurtochten, winkeltje spelen, leren surfen 
en skaten, pannenkoeken eten…noem maar op, het staat er in. Heeft je kind drie 
activiteiten gedaan? Dan kan het op verschillende plekken in de stad een gratis 
ijsje halen. 

Daarnaast zijn er ook fantastische prijzen te winnen, namelijk met de hele klas 
boomklimmen met de Haagse Boomtoppers of vrijkaarten voor One Planet. Kijk 
snel in de VakantiePas voor alle informatie. De VakantiePas is geldig in de 
zomervakantie van 9 juli t/m 21 augustus. 

Vrije middagen: 

8 juli  Vanaf 12.00 uur vrij Groepen 1 t/m 8 

 
 
Vakantierooster 2022-2023 
 

Data Eerste dag Laatste dag 
Zomervakantie 9 juli 2022 21 augustus 2022 

 

De eerste schooldag is op 23 augustus!!! 
Vakantie: 

Data Eerste dag Laatste dag 

Prinsjesdag 20 september 2022  

Herfstvakantie 24 oktober 2022 28 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 december 2022 6 januari 2023 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jmouders.nl%2Fpoppy-playtime-ouders-game%2F&data=05%7C01%7Cfsteentjes%40scoh.nl%7C3cdbe4abbc1741572eb608da599be56f%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C637920823337413586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dD66uC1Tsl1bsrlGkPK2MIek8gtVA4CdhqcTPULWhVM%3D&reserved=0


Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 3 maart 2023 

Goede vrijdag en Pasen 7 april 2023 10 april 2023 

Meivakantie 24 april 2023 5 mei 2023 

Hemelvaart 18 mei 2023 19 mei 2023 

Pinksteren 29 mei 2023  

Zomervakantie 10 juli 2023 18 augustus 2023 

 

Margedagen: 

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

Margedag 1 Dinsdag 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: 

Maandag 22 augustus Studiedag 1 Peuterschool en groepen 1 t/m 
8 zijn vrij 

Donderdag 15 september Studiedag 2: ouder-kind 
gesprekken 

Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Maandag 19 september Studiedag 3 Peuterschool en groepen 1 t/m 
8 zijn vrij 

Donderdag 13 oktober Studiedag 4 Peuterschool in de middag 
gesloten 

Groepen 1 t/m 8 zijn hele dag 
vrij 

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 

 

 

 


