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Deze keer in het Spiegelschrift: 

 KinderAtelier groep 8 

 Prinsjesdag alle kinderen vrij. 

 Schoolreisje 

 Juffrouw Stephanie 

 Leesmoeders voor groep 3 gevraagd 

 Schoolkosten  

 Inloopochtend 13 september 

 Busdienst aangepast op 5 , 12, 19, 26 september 

 Koffieochtend groep 8 

 Berenkaarten 

 Fotograferen op school 

 Belangrijke data   Let op: 12, 13, 17 en 18 september 

 Vakanties 
 

KinderAtelier groep 8 
Groep 8 gaat op 19 en 26 september naar het kinderAtelier. 
Op 19 september is er een tentoonstelling en presentatie. Deze duurt van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
U bent van harte uitgenodigd! 
 
 
Prinsjesdag alle kinderen vrij. 
Op dinsdag 18 september zijn alle kinderen vrij, dit geldt ook voor de peuterspeelzaal. Dan is het prinsjesdag. 
 
 
Schoolreisje maandag 17 september. 
Groep 1C   Kosten € 15,00  
Boerderij Geertje in Zoetermeer. 
Op de gewone tijd naar school komen en op de gewone tijd weer naar huis. 
Tussen door gaan we rond 9.45 uur naar Zoetermeer met een busje van de HTM en komen we rond 12.30 /13.00 uur 
weer in de Witte de Withstraat aan. Daarna zitten de kinderen gewoon in de klas tot einde van de schooltijd. 
 
Groep 1 t/m 5     Kosten        € 15,00 
Bubble Jungle bij Leiderdorp 
Vertrek Elandplein:       8.30 uur              Aankomst Elandplein:    ongeveer 15.30 uur 
Dit is een speel en klimparadijs voor de onderbouw. 
 
Groep 6 t/m 8    Kosten €  25,00 
Watersportcentrum en adventurepark bij  Leidschendam 
Vertrek Elandplein:       8.45 uur      Aankomst Elandplein :    ongeveer 15.30 uur 
In dit adventure park wordt geklommen, op vlotten gevaren, een groot avonturen park. 
De kinderen moeten echt heel oude kleren en schoenen aan want ze kunnen heel vies worden.  
 
 
Juffrouw Stephanie 
Juffrouw Stephanie, de peuterjuffrouw, gaat met zwangerschapsverlof. Aanstaande vrijdag is zij voorlopig voor het 
laatst op school. 
Wij wensen haar natuurlijk een goed verlof.  
Na haar verlof zien we de juffrouw gelukkig weer terug. 
 

 
Leesmoeders voor groep 3 

Als school zijn we altijd heel blij als ouders willen helpen. We zijn nu op zoek naar leesmoeders voor groep 3. We lezen in 
principe alle ochtenden en dan meteen aan het begin van de ochtend gedurende een uurtje. 
U kunt dan mee rijden met de bussen naar het Cantateplein. Eventueel kunnen we het openbaarvervoer voor de terugweg 
vergoeden. Heeft u geen kind in groep drie en u wilt wel helpen? U bent van harte uitgenodigd! 
 



 
Schoolkosten 
Afgelopen week heeft u de brief mogen ontvangen over de schoolkosten. 
Al die kosten zijn verplicht uitgezonderd de ouderbijdrage a 15 euro. Toch verzoek ik u met klem om ook dit te 
betalen. Wij financieren daar feesten als Sint, Kerst, Pasen en koningspelen van.  
U kunt elke woensdag van 8.00 uur tot 13.00 uur terecht in de Witte de Withstraat om het bedrag te pinnen. 
Of u maakt het over op de schoolrekening ovv de naam van uw kind. (graag de naam waarmee uw kind ingeschreven 
staat) 
 
 
Koffieochtend groep 8 
Woensdag 19 september is er een koffieochtend voor groep 8. 
Tijdens deze koffieochtend praten we over de hele procedure rond het schooladvies en het voortgezet onderwijs in 
het algemeen. Ik zie u graag om 8.45 uur in de lerarenkamer aan het Cantateplein. Dit gaat dus om algemene 
informatie. Met name richt ik me dan op uw vragen.  
Meestal houden we nog een speciale informatieavond vanuit het VO. Op dit moment hebben we nog geen spreker 
gevonden. Die avond op 15 november gaat in ieder geval door. 
 
 
Busdienst aangepast op 19 en 26 september 
Op deze woensdagen zijn er slechts 4 bussen. 
Bus 5 vervalt en de kinderen van groep 4a en 6a gaan in bus 1 
De kinderen van groep 5A gaan in bus 3  
 
Dan komt het er zo uit te zien:  (let op de vertrektijden!!) 
8.10 uur Bus 1 groep 1/2A        groep 4A   groep 6A 
8.10 uur Bus 2   groep 1/2B         groep 7 
8.15 uur Bus 3   groep 3A            groep 3B    groep 5A 
8.20 uur Bus 4   groep 4B            groep 6B 
 
 
Berenkaarten 
ACTIE: verstuur een Spiegelbeer en werk mee aan een nieuw Spiegelplein! 
Maandag 3 september kreeg uw kind een brief mee naar huis over de ansichtkaartenactie. 
 
U kunt bijdragen aan het nieuwe schoolplein door ansichtkaarten te kopen. 
Een setje van 10 kaarten kost 7,50 euro. 
U kunt uw kind gepast geld meegeven naar school en een setje bij de juf kopen. 
Wees er snel bij: op = op. 
Alvast bedankt. 
 
 
Fotograferen op school 
De nieuwe privacywet is ingevoerd en deze wet is heel duidelijk betreffende het maken van beeldmateriaal in school. 
Het is voor een ieder verboden om dit zonder toestemming van betrokkenen te publiceren. Dus het mag niet op de 

website, de schoolapp, facebook of wat voor sociaal medium ook worden geplaatst. 

Deze regel geldt ook voor ouders. Het is echt verboden om zonder toestemming in de school te filmen of te 

fotograferen. 

Gek genoeg mag bijvoorbeeld een activiteit in een openbare ruimte, zoals het schoolplein,  wel worden gefilmd en 

gefotografeerd. Zodra het IN het gebouw plaats vindt mag het niet. 

Ik stip dit aan omdat we bij presentaties, tentoonstellingen, open dagen of optredens van kinderen in het gebouw veel 

ouders zien filmen of foto’s maken. 

Als school zijn we verantwoordelijk en lopen het risico op een hoge boete.  

De vraag aan u is: als u beeldmateriaal maakt, en natuurlijk is dat leuk, doe dit dan uitsluitend van uw kind en hou dit 

privé.  

 
 
Belangrijke data 
17 september  schoolreisje groep 1 t/m 8 (groep 1c gaat niet mee) 
18 september  Prinsjesdag kinderen vrij 



19 september  koffieochtend groep 8 
24 september  drempeltoets groep 8 
25 september drempeltoets groep 8 
26 september contactvergadering voor de contactouders 
02 oktober ouder-kind-gesprekken op school 
04 oktober ouder-kind-gesprekken op school 
05 oktober  Studiedag  alle kinderen vrij 
10 oktober  koffieochtend groep 7 
16 oktober schoolfotograaf Cantateplein 
17 oktober  koffieochtend groepen 3 
 
Vakantierooster 2018-2019 
Prinsjesdag  18-09-2018 
Herfstvakantie  22-10-2018 t/m 26-10-2018 
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 

 
Da Costaschool  Locatie De Spiegel 
Cantateplein 27 
2553VD Den Haag 
tel. 070 3457787 
email: spiegel@scoh.nl 
website: www.cbsdespiegel.nl       
rekeningnummer: NL74ABNA0580759083 tnv CBS De Spiegel 

Dependance & Peuterschool De Spiegel 
Witte de Withstraat 85 
2518 CR Den Haag 
tel. 070 4129598                              
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