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De  Winterdisco van 2 februari  
 
De winterdisco was een groot succes!! De 
kinderen hebben genoten!  
Dank je wel lieve ouders voor deze geweldige 
ervaring!  
 

 

 

 

 

 

 
Valentijn Loterij voor het schoolplein 
Winkels en restaurants in de Piet Heinstraat en andere straten bij de school helpen mee met een inzamelingsactie 
voor het schoolplein.  
Ze hebben bijna allemaal een of meer leuke prijzen gedoneerd voor een deValentijnsloterij.  
De restaurants en snackbars hebben mooie giftcards gemaakt voor een gratis diner of een korting op een menu. In 
totaal zijn er meer dan 100 prijzen te winnen! 
 
We willen u en de kinderen nog een laatste keer vragen om geld in te zamelen voor het schoolplein door loten te 
verkopen, of zelf te kopen! Een lot kost 2 euro. De hoofdprijs is een romantisch driegangenmenu inclusief fles wijn en 
koffie bij restaurant Pas du Poes  

 
Rapport datum en gesprekken 
Het rapport voor de kinderen gaat met de kinderen mee op 15 februari 
De rapportgesprekken zijn ’s avonds op 19 en 21 februari. 
Inschrijven rapportgesprekken 
Maandag 11 februari start de inschrijving voor de komende ronde rapportgesprekken. Dit zal weer via 'Schoolgesprek' 
plaatsvinden.  
U kunt via de website van 'Schoolgesprek' of via onze schoolapp inloggen. Meer informatie over hoe u kunt inloggen, 
ontvangt u komende maandag in uw mailbox. 
 
Nieuwe versie van onze app 
Heeft u de nieuwe versie van onze app al gedownload?  
Zo niet, doe het dan snel en verwijder de oude app! Daar komt straks alle nieuwe informatie namelijk niet meer op te 
staan. 
Kijk bij 'Nieuws' op de website of in de app hoe u de nieuwe app kunt downloaden. 



 

KinderAtelier voor groep 4A  
Er is Kinderatelier op de  woensdagen 15 en 22 februari. Daarna hebben we vakantie. Op dit moment is het nog niet 

helemaal duidelijk wanneer de afsluiting plaats vindt. U hoort dit snel. 

 

Groep 4A moet is 8.20 uur op het Elandplein aanwezig zijn. Dan lopen ze om 8.25 uur naar het KinderAtelier. 

Ze zijn dan rond 12.15 uur weer terug op het Elandplein. 

Wilt u alstublieft zorgen dat u daar dan aanwezig bent om uw kind op te halen. 

Gaat uw kind naar de opvang dan zorgen wij er voor dat uw kind keurig wordt overgedragen aan de leidster van de 

opvang. 

We gaan er van uit dat uw kind niet zelfstandig naar huis mag. Mocht dit wel mogen dan verzoek ik u dit per email 

door te geven. 

 

De Marine op school! 

 

Via de moeder van Charlote en Casper, mevrouw Lieske Streefkerk-Arts, hebben we een geweldige aanbod gekregen 
voor een wedstrijd: “MARIN daagt kinderen uit ‘schip van de toekomst’ te ontwerpen.” 

Ondanks dat de wedstrijd eigenlijk voor de bovenbouw van de  basisschool en voor de middelbare school was 
bestemd, hebben een aantal leerlingen uit groep 5a deze mooi uitdaging aanvaard.  

De kinderen hebben op heel grote vellen (A2 / A1) hun ontwerp gemaakt (en samen met juffrouw Saskia 
opgeschreven en gemaakt wat het idee en proces achter het schip was. 
Afgelopen dinsdag is Joris Brouwers, Senior Beleidsadviseur Zeevaart, langs geweest op school voor een heel leuke 
presentatie over de marine en zijn tijd bij de marine.  
Tijdens deze presentatie hebben de kinderen ook allemaal een korte presentatie gegeven voor de hele klas over het 
'Schip van de toekomst' wat zij hebben ontworpen voor MARIN.   
Zo heeft dus de hele groep 5/6 dus mee kunnen genieten van Joris zijn verhaal. Iedereen was heel erg enthousiast! 
Een succes dus... :)  
Tot nu toe is er nog geen uitslag van de MARIN wedstrijd, maar ik hou jullie op de hoogte!  
 

Meet de professor 
 

 

Ruim 1600 leerlingen uit groep 7 van 
basisscholen in Leiden en Den Haag kregen 
op de verjaardag van de universiteit (8 
februari) les van een echte professor.  
Bij ons op school was vanochtend Andre 
Gerrits professor voor International  Studies en Global Politics.   
 
De kinderen hebben kennis gemaakt met onderzoek en wetenschap, dankzij een les van professor Andre Gerrits in 
hun eigen klas. Onderzoekend leren stond centraal. 



Groep 7 heeft werkelijk met groot enthousiasme zitten luisteren naar de professor. Juffrouw Ingrid heeft deze les met 
de groep goed voorbereid. De professor was echt onder de indruk van de grote betrokkenheid en interesse van de 
kinderen.  
 

Busvervoer op de woensdagen 
Groep 4A gaat de komende woensdagen niet met de bus mee. 
Groep 5/6 wordt dan verdeeld over de overige bussen. De leerlingen van groep 5/6 hebben een gekleurd blaadje 
(Geel, rood, groen of blauw) meegekregen, zodat ze weten in welke bus ze de komende woensdagen moeten zitten. 
Geel    Bus 1   vertrekt om  8.10  uur  
Rood    Bus 2   vertrekt om  8.10 uur. 
Groen  Bus 3   vertrekt om  8.15 uur 
Blauw  Bus 4   vertrekt om  8.20 uur 
 

Update schoolapp + bijlage 
Er is een nieuwe versie van onze app beschikbaar!  
U kunt de app via deze link in de App Store (iOS) vinden.  

U kunt de app via deze link in de Google Play Store (Android) vinden.  
Download de nieuwe app nu en verwijder de oude van uw telefoon. De oude app wordt deze maand nog bijgehouden, 
maar daarna komen nieuwe items hier niet meer op te staan.  
Het is dus belangrijk om de nieuwste versie te installeren als u niks wilt missen! 
Deze nieuwe app is ook nodig voor het plannen van de rapportgesprekken in februari (vanaf 11 februari) . 
Na het downloaden moet u eenmalig CBS De Spiegel zoeken en instellen. Vervolgens kunt u inloggen met het 
account dat u in de vorige versie van de app hebt aangemaakt. Als u uw wachtwoord niet meer weet, klik dan op 
'Reset wachtwoord'. 
Mocht het inloggen in de app niet lukken, dan kunt u een mailtje sturen naar ahofman@scoh.nl.  
 

Warme truien dag 
In het kader van milieu bewustzijn doen we volgende week vrijdag mee met de warme truien 
dag. Die dag doen we de verwarming een paar graadjes lager. De opwarming van de aarde 
is een heel belangrijk punt. De politiek is gister ook door de middelbare schooljeugd 
aangespoord om intensiever bezig te zijn met klimaatmaatregelen. 
Als school willen we dit milieubewustzijn graag stimuleren.   
Dus vrijdag 15 februari is het warme truien dag  

 
 
Vakantie rooster 2019-2020 is toegevoegd 
 
Belangrijke data 
Vrijdag   15 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 
 
Vakantie rooster 2019-2020 
Herfstvakantie   21-10-2019 t/m 25-10-2019 
Kerstvakantie   23-12-2019 t/m 03-01-2020 
Voorjaarsvakantie  24-02-2020 t/m 28-02-2020 
Goede Vrijdag   10-04-2020 
Tweede Paasdag  13-04-2020  
Meivakantie   27-04-2020 t/m 08-05-2020 
Hemelvaart + dag erna  21-05-2020 t/m 22-05-2020 
Tweede Pinksterdag  01-06-2020 
Zomervakantie   20-07-2020 t/m 28-08-2020 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fnl%2Fapp%2Fbasisschool-app%2Fid1279252614%3Fmt%3D8&data=02%7C01%7C%7Cf04d16d79b454bf00bac08d685099736%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C636842673585069437&sdata=WwsoT%2BjJTy1E6IFPOKBFNixSAK3AiVE910L8XbYcvoc%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.concapps.basisschoolinapp%26hl%3Dnl&data=02%7C01%7C%7Cf04d16d79b454bf00bac08d685099736%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C636842673585069437&sdata=MZHXqMWxGmISXjga01C6P99l3SB%2FpnUK56IJtWyMNpU%3D&reserved=0
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