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Kerstviering 

 

Gisteravond is er in alle klassen genoten van een sfeervol, gezellig en heerlijk 
kerstdiner. Alle kinderen werden ontvangen door onze vrolijke kerstman. In de 
klassen werd er in mooie kerstoutfits samen geluisterd naar een kerstverhaal en 
daarna genoten van alle lekkere dingen die door de kinderen zijn meegenomen. 
Het was een groot succes! Ondertussen kwamen op school heel veel ouders die 
alvast een kopje chocolademelk kregen. Het samen met de kinderen, ouders en 
leerkrachten zingen van een aantal kerstliedjes was een mooie en warme afsluiter 
van een geslaagde avond. 

 

 
 
 
 

Nieuwsbrief     23-12-2022 



Kerstviering peuters  

 
Ook de peuters hebben deze week samen Kerst gevierd. Zowel 
donderdag als vrijdag werd er gezellig samen gegeten aan een 
mooi gedekte tafel. De peuters vonden het wel heel speciaal zo 
met de lampen uit en de kerstlichtjes aan. 
 
 

Foute (kerst) truiendag  

 
Afgelopen maandag vierden we op school foute (kerst)truiendag. Vrijwel alle 
leerkrachten en een hoop kinderen hadden een foute (kerst) trui aan, wat gelijk 
een vrolijke sfeer bracht. We hebben deze dag de verwarming in alle klassen een 
stuk lager gezet. Op deze manier vragen we als school een beetje extra aandacht 
voor het klimaat.  
 

                               
 

                                             
 
 

Inzamelactie voor Voedselbank Haaglanden 

 
De afgelopen week zijn er in alle klassen houdbare producten verzameld ten 
behoeve van de Voedselbank Haaglanden. In en om Den Haag maken steeds meer 
gezinnen gebruik van de Voedselbank omdat zij niet genoeg middelen hebben om 
voldoende eten te kopen. We zijn heel blij te melden dat wij in totaal wel 13 volle 
kratten hebben kunnen overhandigen aan de Voedselbank Haaglanden, wauw! 
Dankzij de inzet van alle kinderen en ouders van de Spiegel zijn er een hoop extra 
voedselpakketten samengesteld. Mede namens de Voedselbank Haaglanden heel 
erg bedankt hiervoor!!  



 

           
 

                                         
 

 

Kerstwensen  

 
Samen met het Haags Kunstatelier hebben de kinderen vorige week kerstballen 
met daaraan een kerstwens gemaakt. Deze zelfgemaakte ballen hangen in de 
kerstboom in de hal of in de klas. We hebben een heleboel mooie wensen voorbij 
zien komen variërend van kleine wensen tot hele grote. Mooi om te zien hoe de 
kinderen hier zelf over hebben nagedacht. 

                       
 

 



                          
 

 
 

Een bericht van juf Claudia 

 
Beste kinderen en ouders, 

Ik ben samen met Aad helemaal naar Zuid-Spanje gefietst. We hebben het gehaald 
en we hebben meer dan 4000 km gefietst. Bergje op bergje af.  

Omdat het weer in Zuid-Spanje niet zo mooi was, hebben we besloten naar Chili te 
gaan. Daar ben ik nu en blijf ik de komende 3 maanden. Chili ligt in Zuid-Amerika 
en het is er nu zomer. Het is nu 35 graden. In Chili heb je woestijn en het Andes 
gebergte. Chili ligt aan zee en is heel lang. In de zee zwemmen dolfijnen, 
zeeleeuwen, zeehonden en walvissen. 

We gaan daar niet fietsen maar rondtrekken met een auto. We hebben onze tent 
meegenomen.  

In maart gaan we weer terug naar Malaga en dan gaan we vanaf daar weer naar 
huis fietsen. 

Ik wens jullie allemaal een hele gezellige kerst en een prachtig nieuw jaar. 

Juf Claudia 

                                                



               

 

Koffie-ochtend groep 7 

 

Op woensdagochtend 18 januari van 8.30-9.30u staat de koffie-ochtend voor 
groep 7 gepland. Tijdens de ochtend kunt u onder het genot van een kopje koffie 
in gesprek met Emira Bilkic en met elkaar. Tijdens deze koffie-ochtend staat de 
nieuwe procedure rondom het preadvies en de aanmelding op de middelbare 
school centraal. Aanmelden voor de koffie-ochtend kan tot en met maandag 16 
januari bij Fleur Steentjes (fsteentjes@scoh.nl).  
 

Aanmelden 3-jarigen 

 
Wordt uw kind 3 jaar tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2022? Meld uw kind 
dan aan in de aanmeldperiode die voor uw kind is vastgesteld. Lever het ingevulde 
aanmeldformulier van de gemeente in op school tussen maandag 19 december 
2022 en vrijdag 13 januari 2023. 
 

Vakantiepas Kerstvakantie 

In de kerstvakantie is er van alles te beleven voor de leden van de 
VakantiepasClub.  
 
Doen 
Sportievelingen kunnen boulderen bij de Campus of een hele dag spelen op het 
indoor strand van Lindobeach. Knutselaars 
kunnen een feest T-shirt maken of een 
winterhuisje. Filmliefhebbers kunnen naar 
Theater Dakota of bij One Planet een 
poolexpeditie meemaken. Muzikanten in de 
dop kunnen bij Beeld en Geluid onder meer 
leren hoe ze samples kunnen maken en 
songteksten schrijven. Deze en nog 16 
andere activiteiten, gratis of met korting, staan op de website van de VakantiePas. 

mailto:fsteentjes@scoh.nl


Lid worden 
Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via 
www.vakantiepas.nl. Leden van de VakantiepasClub krijgen een digitale 
nieuwsbrief met meer dan 20 activiteiten en kortingsbonnen.  
 

Een kerstgroet 

Het is een groot goed dat wij met elkaar op deze wijze weer Kerstmis binnen De 
Spiegel mogen vieren. Maar het is fijn dat wij ook denken aan de mensen die in 
armoede leven.  
In het komende jaar blijven wij aandacht aan elkaar geven, elkaar helpen, voor 
elkaar zorgen en elkaar accepteren. Want dit is de kracht om er ook in 2023 met 
elkaar een mooi jaar van te maken.  
 
Wij wensen alle leerlingen en ouders mooie, vredige en gezellige kerstdagen 
en een stralend 2023! 

 
 
 

We verwachten alle kinderen weer op school maandag 9 januari om 8.30u.  

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vakantiepas.nl%2F&data=05%7C01%7Cspiegel%40scoh.nl%7Cba8f743f95454e55c10908dadd266bf6%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C638065454351278377%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=2yWsU2qUr5jiYev6TRMdF54o6clbcKjHewtV3THd2AE%3D&reserved=0


 
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 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: 

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 

 

 


