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Opbrengst Sponsoracties 
De totale opbrengst van alle sponsoracties is op dit moment:     € 24.500,00 
Dit is een geweldige prestatie. We zijn er nog niet maar we gaan hard op weg!!!! 
Dank voor al uw inzet. 

 
Staking 15 maart:  alle kinderen zijn vrij. 
Op vrijdag 15 maart staakt een groot deel van het onderwijsveld weer. 
Dit heeft niet alleen te maken met salaris verhoging, maar ook met het beroep aantrekkelijk maken. 
De verwachting is dat het leraren te kort in het basisonderwijs enorm zal stijgen. 
In Nederland zijn er grofweg 7000 basisscholen en er wordt in schooljaar 2019-2020 al een te kort verwacht van 4000 
leerkrachten en directeuren. De verwachting is dat dit te kort in de jaren er na zal oplopen tot maar liefst 10.000! 
 
Dit te kort zal met name in de grote steden te merken zijn. 
We gaan dan te maken krijgen met gemiddeld twee onvervulbare vacatures per school! 
Op dit moment zien we dat de rol van onderwijsassistenten steeds groter wordt. Met alle respect voor deze 
functiegroep, maar het kan niet zo zijn dat kinderen langdurig les gaan krijgen van onbevoegden. 
 
De Spiegelschool heeft voor dit jaar al zijn vacatures vervuld. De laatste vacature is 2 dagen voor de 
voorjaarsvakantie vervuld voor een vacature die meteen na die vakantie begint. 
Wat we nu zien is dat het huidige personeel bovenmatig wordt belast om toch alles vervuld te krijgen. Deze 
bovenmatige belasting kan niet nog jaren doorgaan.  
Als schooldirecteur maak ik me ernstig zorgen over de toekomst!  
Het kan niet anders dan dat u hier mee te maken gaat krijgen. Dus elk moment om die zorg te uiten  willen we 
aangrijpen om de overheid duidelijk te maken dat ze veel te laks reageren. 

 
 

Busvervoer op de woensdag 
Vanaf 4 maart tot en met 8 april is er geen kinderatelier op woensdag. Dat betekent dat er in die periode gewoon op 

woensdag weer vijf bussen zijn. 

 

Kinderatelier groep 4A 
Groep 4A heeft pas op 15 april de laatste les. De maand maart en april zijn bij het kinderatelier al volgeboekt door een 

andere school. 

 

Koffieochtend voor de ouders van de groepen 3 en 4 
Deze koffieochtend op woensdag 13 maart zal uitleg gegeven worden over de groepsindeling voor volgend 

schooljaar. 

De kans is zeer aannemelijk dat we dan moeten gaan werken met een nieuwe combinatieklas. 

Dan zouden we een hele groep 4 krijgen met een combinatieklas 4/5 en nog een hele groep 5. Dat betekent voor de 

ouders van de huidige groepen 3 en 4 dat ik uitleg wil geven over de werkwijze van een combinatiegroep. 

Ik nodig u dus uit voor een koffieochtend op woensdag 13 maart van 8.45 uur tot maximaal 10.00 uur in de 

lerarenkamer aan het Cantateplein. 

U kunt eventueel ‘s morgens met de bussen meerijden naar het Cantateplein. Het is wel zo dat als er heel veel ouders 

meegaan de regel geldt vol is vol.  



 

 

Directie afwezig 

Op donderdag 21 en vrijdag 22 maart heeft de directie scholing vanuit het bestuur. Deze twee studiedagen is de 

directie dus afwezig. Op school is juffrouw Marisca Hiwat dan uw aanspreekpunt. 

 
 
Belangrijke data 
Vrijdag  15 maart Staking.  De school is dicht 
Vrijdag  29 maart:  Studiedag (kinderen vrij) 
Vrijdag   17 mei:  Studiedag (kinderen vrij) 
Dinsdag  11 juni:   Studiedag (kinderen vrij) 
  
Vakantierooster 2018-2019 
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 
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