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Gevonden voorwerpen 

 

Vanaf dinsdag 7 juni zullen de gevonden voorwerpen 
worden uitgestald in de hal bij de hoofdingang van de 
school. Wellicht vindt u hier nog spullen van uw kind die 
zijn kwijt geraakt. Alle voorwerpen die op woensdag 15 
juni nog niet zijn opgehaald worden naar het grof vuil 
gebracht. 
 

Ouder-kind workshop Haags Kunstatelier bij de peuters 

 
Als start van de samenwerking tussen het Haags Kunstatelier en Peuterschool de 
Spiegel vond er op woensdagochtend 1 juni een leuke ouder-kind workshop plaats 
bij de peuters. Samen met een ouder, opa of oma werd er door de peuters hard 
gewerkt aan een mooi marktkraampje.  
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Studiedagen 17 & 20 juni 

 
Op vrijdag 17 juni en maandag 20 juni staan er studiedagen gepland. Dit betekent 
dat alle kinderen deze dagen vrij zijn. Op vrijdag 17 juni is de peuterschool ook 
gesloten, op maandag 20 juni is de peuterschool gewoon geopend. Noteer deze 
dagen goed in uw agenda. Helaas komt het nog wel eens voor dat er kinderen op 
een vrije dag voor een gesloten schooldeur staan. 
 

Haagse Schoolsport Olympiade groep 8 op 21 juni 

 

Op dinsdag 21 juni doet groep 8 mee met de Haagse Schoolsport Olympiade in het 
Zuiderpark. Op deze dag zullen leerlingen uit groep 8 van diverse Haagse scholen 
de strijd met elkaar aangaan in verschillende Olympische en individuele sporten. 
Meer informatie volgt nog in een aparte brief. 
 

Aanmelden 3-jarigen 

 

Sinds enige jaren gelden er in Den Haag strikte regels voor het aanmelden van uw 
kind op de basisschool. Kinderen van 3 jaar moeten zich in een bepaalde periode 
van het jaar aanmelden bij de eerste school naar keuze, waarna er op veel scholen 
een loting plaatsvindt om te bepalen voor welke kinderen er plek is. Zo ook op 
onze school. De afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat ouders van leerlingen van 
onze school soms vergeten om een broertje/zusje op tijd aan te melden. Daarom 
vragen we u in deze Nieuwsbrief uw aandacht voor het volgende: 
Heeft u een broertje of zusje van een leerling bij ons op school of zit uw kind op de 
peuterschool en wordt dit kind 3 jaar tussen 1 april en 30 september 2022, dan 
start vlak na de zomervakantie de aanmeldprocedure. Lever het ingevulde 
aanmeldformulier van de gemeente in tussen maandag 12 september en vrijdag 
30 september bij de administratie (Fleur Steentjes) of Emira Bilkic. 
 
 



Vakantierooster 2021-2022 
 

Data Eerste dag Laatste dag 
Pinksteren 6 juni 2022  

Zomervakantie 9 juli 2022 21 augustus 2022 

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 

 


