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Sinterklaasfeest
Vandaag was er iets geks aan de hand op de Spiegel. Bij binnenkomst hoorden de kinderen heel hard
gesnurk. Waar kwam dit gesnurk vandaan? In de gymzaal was het verdacht donker.
Het gesnurk dat uit de gymzaal de hal van de school in kwam, was niet van een slapende juf of meester,
maar van niemand minder dan van Sinterklaas. Sinterklaas had een zware nacht gehad en voor zichzelf
bedacht om alvast op de Spiegel te gaan slapen, zodat hij zeker wist dat hij op tijd zou zijn voor de
kinderen. Maar hij was zo moe dat hij zich verslapen had. De juffen en de kinderen hebben met grote
verbazing door de ramen gekeken. Ineens werden Sint en de Pieten wakker. Ze zwaaiden vrolijk naar de
kinderen.
Vervolgens mochten alle groepen een bezoekje brengen aan de Sint. Dit gebeurde natuurlijk wel op 1,5
meter afstand. Alle groepen hadden iets voorbereid voor de Sint. Er werd gedanst, gezongen en muziek
gespeeld, en Sinterklaas en de Pieten genoten er zichtbaar van.
Voor zowel de kinderen als Sinterklaas en de Pieten was het een ontzettend leuke dag en we kijken
terug op een grandioos feest.
Natuurlijk zijn we allemaal heel lief geweest en dat leverde een leuk cadeau op. In de groepen 6, 7 en 8
werden de prachtigste surprises uitgepakt. De één nog mooier dan de ander. Wat een creatieve talenten
zitten er toch op onze school!

Deze keer in Spiegelschrift:

Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
Kerstviering
Onderwijs inhoudelijk
Gluren bij juffrouw Meike en
Marisca in 1/2C
Vakantierooster

Voor groep 8 is dit jaar heel erg spannend. Op 9 december krijgen ze
een schooladvies. Daarna gaan ze middelbare scholen bezoeken en
op een school inschrijven.
Het overzicht met de exacte tijd waarop u verwacht wordt, hebt u al
van de leerkrachten gekregen. Bij de gesprekken zullen naast ouders
en de groepsleerkrachten ook de leerlingen aanwezig zijn.
In het gesprek zullen wij ons advies toelichten en kunt u uw vragen
stellen. Ook krijgt u drie formulieren mee, het Onderwijskundig
Rapport en een Toestemmingsformulier. Ook ontvangt u een
formulier waarop de scholen van voorkeur moeten worden genoteerd.
Dit formulier dient u bij aanmelding in te leveren bij de eerste school
van voorkeur.

Kerstviering
Op 18 december vieren wij het Kerstfeest.
Hoe de Kerstviering georganiseerd wordt, krijgt u te horen van de
leerkracht van uw kind.
Die dag zijn de kinderen een halve dag op school, en in de middag
vrij.
De kleuters worden om 11.50 uur opgehaald en de leerlingen van de
groepen 3 t/m 8 zijn om 12.00 uur klaar met school.

Gluren in 1/2C

Als de kinderen 4 jaar oud zijn dan starten ze bij ons in de instroom
groep 1/2C.
Een hele spannende periode voor de kinderen en ook voor de
ouders.
Wat doen ze op school?
Hoe brengen ze hun dagen door?

Kinderen hebben niet alleen een frisse kijk op de wereld, ze barsten
ook nog eens van de fantasie en creativiteit.
Op deze leeftijd spelen kinderen al vrij uitgebreid een rollenspel. Ze
verkleden zich, verdelen de rollen en zeggen wat ze gaan doen.
Tijdens het spel sturen ze niet alleen elkaar bij, maar zijn ze ook
creatief in het verzinnen van het verhaal. Het spel kan daardoor uren
duren.

Kleuters en leren zichtbaar maken
In principe is Leren Zichtbaar Maken toepasbaar voor alle leeftijden;
van kleuter tot student. Toch verschilt het onderwijs in de onderbouw
van een basisschool nogal van dat aan oudere leerlingen. We krijgen
vaak de vraag hoe je Leren Zichtbaar Maken nu echt kan toepassen
in de groepen 1, 2 en 3 van de basisschool. Daar waar leerlingen
voornamelijk leren uit spel is al vaak sprake van eigenaarschap bij
leerlingen.
Ze weten wat ze aan het leren zijn en wat zijn hun succescriteria zijn.

Vakantie:
Data

Eerste dag

Laatste dag

Kerstvakantie
21 december 2020
Voorjaarsvakantie
22 februari 2021
Goede vrijdag en Pasen
2 april 2021
Meivakantie
26 april 2021
Hemelvaart
13 mei 2021
Pinksteren
24 mei 2021
Zomervakantie
19 juli 2021
Eerste schooldag na de zomervakantie: 30 augustus 2021

1 januari 2021
26 februari 2021
5 april 2021
7 mei 2021
14 mei 2021
27 augustus 2021

Margedagen:
Voor de groepen 1 t/m 4 zijn nog 2 margedagen vastgesteld, dagen waarop zij vrij zijn.
Margedag 2

13 januari 2021

Groepen 1 t/m 4 zijn vrij

Studiedagen:
De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2020-2021 als volgt ingepland:
Vrijdag 29 januari 2021
Dinsdag 6 april 2021
Woensdag 9 juni 2021
Vrijdag 25 juni 2021

Studiedag 2
Studiedag 3
Studiedag 4
Studiedag 5

Groepen 1 t/m 8 zijn vrij
Groepen 1 t/m 8 zijn vrij
Groepen 1 t/m 8 zijn vrij
Groepen 1 t/m 8 zijn vrij

Vrije middagen:
18 december 2020
16 juli 2021

In verband met Kerst
In verband met de zomervakantie
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