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Sportdag 

 

Dinsdag 17 mei zijn de kinderen uit groep 5 t/m 8 lekker actief geweest tijdens de 
sportdag. Rond 10.00u vertrokken alle kinderen met de bus naar de sportvelden 
van hockeyclub HDS. Daar hebben ze in groepjes allerlei spellen en 
sportactiviteiten gedaan in het thema ‘Reis om de wereld’. Zo was er een Aloha-
race, Kangoeroebaan, Mexicanospel en Kamelenrace. Natuurlijk waren er ook 
enkele klassiekers zoals lijnbal, voetbal en trefbal. 
Mede dankzij de hulp van de hulpouders en het heerlijke weer was het een 
geslaagde dag! 
 

 
 

Vragenlijst over de peuterschool 

 
Eerder deze week heeft u een mail ontvangen over het invullen van een vragenlijst 
over de peuterschool. Ook in deze Nieuwsbrief willen we hier nog een keer de 
aandacht voor vragen. Zoals u wellicht wel weet hebben wij binnen onze school 
een peuterschool de Spiegel. Een leuke en leerzame plek voor kinderen vanaf 2,5 
jaar waar zij kunnen spelen en ontdekken. Op deze manier zijn zij goed voorbereid 
op groep 1. Wij willen graag meer kinderen bereiken met de peuterschool en 
overwegen een verandering in openingstijden. We hopen middels de vragenlijst 
meer inzicht te krijgen in de wensen van ouders rondom de openingstijden van de 
peuterschool. Het invullen van de vragenlijst kost maar enkele minuten. 
Nederlands: 
https://forms.office.com/r/cyYkLQrxfk 

Engels: 
https://forms.office.com/r/KSvvCgEaPv 
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Wist u trouwens dat uw kind ook gebruik mag maken van de peuterschool als uw 
kind al een deel van de week naar de kinderopvang gaat? Meer informatie kunt u 
vinden op Peuterscholen | Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (scoh.nl) 
 

Koffie-ochtend woensdag 22 juni 

 
In eerder Nieuwsbrieven hebben wij u geïnformeerd over de methode Leren 
Zichtbaar Maken. Onlangs heeft u van ons ook link naar een filmpje ontvangen 
over Leren Zichtbaar Maken, zodat u als ouder beter weet wat deze methode 
inhoudt. Helaas blijkt dit filmpje tot nu toe nog maar weinig bekeken. Toch vinden 
we het belangrijk dat we als school in gesprek gaan met ouders over het leren van 
kinderen en hoe ouders meer betrokken kunnen zijn bij dit proces. Daarom 
organiseren we op woensdag 22 juni a.s. een koffie-ochtend waarbij Leren 
Zichtbaar Maken centraal staat. Deze koffie-ochtend is voor alle ouders van de 
groepen ½ t/m 8. De ochtend start om 8.30u en zal duren tot ongeveer 10.00u 
Van tevoren opgeven is niet nodig. 
 

Marge-ochtend 1 juni voor groep 1 t/m 4 

 

Op woensdag 1 juni is er voor de kinderen van groep ½ t/m 4 een marge-ochtend. 
Zij zijn deze ochtend dus vrij. De kinderen uit groep 5 t/m 8 verwachten wij wel 
gewoon op school. 
 

Aanmelden 3-jarigen 

 

Sinds enige jaren gelden er in Den Haag strikte regels voor het aanmelden van uw 
kind op de basisschool. Kinderen van 3 jaar moeten zich in een bepaalde periode 
van het jaar aanmelden bij de eerste school naar keuze, waarna er op veel scholen 
een loting plaatsvindt om te bepalen voor welke kinderen er plek is. Zo ook op 
onze school. De afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat ouders van leerlingen van 
onze school soms vergeten om een broertje/zusje op tijd aan te melden. Daarom 
vragen we u in deze Nieuwsbrief uw aandacht voor het volgende: 
Heeft u een broertje of zusje van een leerling bij ons op school en wordt dit kind 3 
jaar tussen 1 april en 30 september 2022, dan start vlak na de zomervakantie de 
aanmeldprocedure. Lever het ingevulde aanmeldformulier van de gemeente in 
tussen maandag 12 september en vrijdag 30 september bij de administratie (Fleur 
Steentjes) of Emira Bilkic. 
 
De Spiegel op Facebook en Instagram 

Juffrouw Saskia Steggerda is leerkracht van groep 6.Zij is sinds dit schooljaar 
verantwoordelijk voor PR van de school. De Spiegel heeft als voornaamste doel 
om zichtbaar te worden buiten de schoolmuren. Vroeger hadden we niets meer 

https://www.scoh.nl/scholen/peuterscholen


dan de nieuwsbrief, vandaag kunnen we veel gemakkelijker naar buiten komen, 
omdat we gelukkig al veel verder staan met digitalisering. 
CBS De Spiegel is nu ook te volgen via Social Media. Sinds kort zijn wij actief op 
Facebook, Instagram en Linked In. Op deze pagina’s delen wij onder andere 
nieuwsberichten, leuke foto's en video's en vacatures! Volg ons dus snel om nog 
beter op de hoogte te blijven van alles wat er gaande is op onze basisschool. 
Volg ons nu ook op sociale media! 

 
 
Vakantierooster 2021-2022 
 

Data Eerste dag Laatste dag 
Hemelvaart 26 mei 2022 29 mei 2022 

Pinksteren 6 juni 2022  

Zomervakantie 9 juli 2022 21 augustus 2022 

Margedagen:  

Voor de Peuterschool en de groepen 1 t/m 4 zijn nog 2 margedagen vastgesteld, dagen waarop zij vrij 

zijn.  

Margedag 3 Woensdag 1 juni  Groepen 1 t/m 4 

Studiedagen:  

De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2021-2022 als volgt ingepland: 

Vrijdag 17 juni  Studiedag 7 Peuterschool en groepen 1 t/m 
8 zijn vrij 

Maandag 20 juni  Studiedag 8 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 



Vrije middagen: 

8 juli  Vanaf 12.0 uur vrij Groepen 1 t/m 8 

 


