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Schoolspullenpas 2022/2023 

 

Leergeld Den Haag gaat ook voor komend schooljaar 
de Schoolspullenpas verstrekken aan kinderen met 
een Ooievaarspas. 

Heeft uw kind een Haagse Ooievaarspas? En is uw 
kind tussen de 4 jaar en jonger dan 18 jaar? Dan 
ontvangt u per post een aanvraagformulier om de 
Schoolspullenpas aan te vragen. Aanvragen kan voor 
elk kind van het gezin. 

Met deze Schoolspullenpas kunt u voor uw kind spullen voor school kopen: 
pennen, potloden, gymspullen, mappen… en wat er verder nog nodig is voor 
school.  

De waarde van de pas is €50 voor kinderen op de basisschool, €250 voor 
brugklassers en €150 voor leerlingen vanaf de tweede klas van het voortgezet 
onderwijs en het mbo. 

Hoe gaat de aanvraag? 

Controleer het aanvraagformulier goed. Kloppen de gegevens, dan kunt u het 
formulier terugsturen in de antwoordenvelop (postzegel niet nodig). 

U kunt de aanvraag ook digitaal doen op de website van Leergeld Den Haag! De 
aanvraag wordt dan snel behandeld. 
https://www.leergelddenhaag.nl/schoolspullenpas 

Eind mei verstuurt Leergeld Den Haag het aanvraagformulier. U kunt ze bellen of 

mailen als u 15 juni nog geen aanvraagformulier hebt ontvangen. 

T: 070-7796135 / 070-7796136 (ma-vrij 09.00-12.30 uur) 

Email: schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl  
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Resultaten centrale eindtoets groep 8 

 
Afgelopen maandag hebben alle kinderen uit groep 8 de resultaten van de  
centrale eindtoets meegekregen. We zijn blij en trots dat we ook dit jaar weer een 
goede schoolscore hebben behaald, hoger dan het landelijk gemiddelde. Het 
landelijk gemiddelde ligt op 534,8 en het gemiddelde van groep 8 op 536,5. Super 
gedaan!  
 

Kampnieuws groep 7/8 

 
Deze week hebben de kinderen uit groep 7 en 8 het kampnieuws mee naar huis 
gekregen. In het kampnieuws staat alles wat belangrijk is voor ouders en kinderen 
om te weten over het kamp dat start op 13 juni a.s.  
 

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

 

Op woensdag 1 juni is er voor de kinderen van groep 1-2 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. 
 

Belangrijk: Koffie-ochtend Leren Zichtbaar Maken 22 juni 

 

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van De Spiegel,  

Wellicht herkent u in de verhalen die uw kind van school mee naar huis neemt 

onderdelen uit uw eigen basisschooltijd. De kinderen leren immers nog altijd 

rekenen, spelen nog altijd op het schoolplein en bereiden zich nog altijd voor op 

de musical. Maar de wereld ontwikkelt zich verder en er zijn ook in het onderwijs 

een veel veranderingen gaande. Zaken die het leren van uw kind ten goede 

komen. Op woensdag 22 juni organiseert CBS De Spiegel een koffieochtend om u 

bij te praten over de didactische koers die de school al enige tijd vaart en die als 

hoofdbestanddeel het Leren Zichtbaar Maken-concept van professor John Hattie 

centraal heeft staan. Tussen 8.30 en 10.00 uur ga ik graag samen met u en o.a. 

directeur Emira Bilkic het gesprek aan over zaken als leren en presteren, 

formatieve evaluatie, feedback en growth mindset. Geen statische lezing maar 

een levendige dialoog met ruimte voor uw inbreng. Welke verhalen neemt uw 

kind mee naar huis? Hoe kunt u er mede zorg voor dragen dat uw kind leert 

sturing te geven aan zijn/haar leerproces? Hoe zorgen we er als leerkrachten en 

ouders voor dat onze betrokkenheid bij het leren van het kind niet resulteert in 

het wegnemen van alle hindernissen die een kind moet nemen om tot leren te 

komen? Hoe zorgen we ervoor dat we met effectieve feedback het kind laten 

weten dat groei ten opzichte van zichzelf door inspanning haalbaar is? Kortom, er 



is meer dan voldoende te bespreken. En dat zal er ná anderhalf uur ook nog 

steeds zijn. Desalniettemin is het een goed idee om als ouders en school een visie 

op onderwijs en de bijbehorende taal te delen. Wij zien enorm uit naar uw komst 

en de goede gesprek dat op 22 juni zal plaatsvinden!  

Met vriendelijke groet, mede namens het hele team van CBS De Spiegel,  

Mathijs van Breukelen Onderwijsadviseur van het HCO 

 

Samenwerking Peuterschool en Haags Kunstatelier 

 

Peuterschool de Spiegel zal, net als de basisschool, een samenwerking aangaan 

met het Haags Kunst Atelier. Naast een uitbreiding van het speelleer-aanbod aan 

de peuters, wordt door deze samenwerking de doorgaande lijn van de peuter-, 

naar een basisschoolleerling van de Spiegel gerealiseerd. Op 16 mei hebben de 

pedagogisch medewerksters van de Peuterschool alvast een leuke workshop 

gevolgd bij het Haags Kunst Atelier. 

Om de samenwerking tussen Peuterschool de Spiegel en het Haags Kunstatelier 

met u te delen, nodigen wij u uit om woensdagochtend 1 juni een ouder-kind 

workshop bij te wonen. Het zal een inspirerende workshop worden die past 

binnen het thema ‘eten en drinken’. Samen met uw kind gaat u beeldend bezig 

om met Kleine Sjang naar de markt te gaan. ‘Samen verwonderen’ 

Ouders/verzorgers van alle peuters van de Spiegel zijn woensdagochtend 1 juni 

van harte welkom met hun kind. Wij starten om 08.00 uur op de peuterschool met 

een inloop. De ouder-kind workshop begint om 08.30 uur en is ongeveer om 10.00 

uur afgelopen. Het is in verband met de voorbereidingen, fijn om te weten wie er 

met zijn/haar kind komt. U kunt dit met een persoonlijk appje op de mobiel van de 

peuterschool (06-30788166) doorgeven, het liefst voor maandag 30 mei. 



 
 
 
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 

 


