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Deze keer in het Spiegelschrift: 

 Busdienst aangepast op woensdagen 

 Schoolfotograaf 
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 Koffieochtend groepen 3 

 Personeelsbezetting 

 Wist u dat... 

 Belangrijke data   Let op: 2, 4 en 5 oktober  

 Vakanties 
 

Busdienst aangepast op de komende woensdagen 
Op de woensdagen 17 en 31 oktober en op 7 en 14 november is er een aangepaste busdienst. 
Bus 5 vervalt en de kinderen van groep 4a en 6a gaan in bus 2 

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 8 
8.10 uur Bus 2   groep 1/2B         groep 4A   groep 6A 
8.15 uur Bus 3   groep 3A            groep 3B    groep 5A 
8.20 uur Bus 4   groep 4B            groep 6B 
 
Schoolfotograaf 
Dinsdag 16 oktober komt de schoolfotograaf naar het Cantateplein. Hij komt dus deze dag niet naar de Witte de 
Withstraat. Dit wordt een andere dag. 
Uiteraard mogen ze op hun mooist op de foto. 
 
Schoolkosten 
U heeft al eerder 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 groepen  3 op woensdag 17 oktober 
Op woensdag 17 oktober is er een koffieochtend voor de ouders van de kinderen van groep 3A en 3B. Dan kunnen er 
allerlei onderwerpen besproken worden die in dit jaar passeren. 
De koffieochtend is op het Cantateplein en begint om 8.45 uur en duurt tot maximaal 10.00 uur. 
 
Personeelsbezetting 
Op dit moment zijn we nog steeds druk bezig met het zoeken naar een leerkracht voor groep 6. We zijn met 
gesprekken bezig, maar dit heeft nog niet geleid tot een benoeming. 
Op dit moment werkt juffrouw Denice eventjes fulltime in groep 3B. Juffrouw Petra staat dan op maandag en dinsdag 
voor groep 6 als stabiele factor. Op de woensdag, donderdag en vrijdag is het wat rommelig met uitzendkrachten. De 
komende twee weken hebben we gelukkig een vaste leerkracht. 
Ondanks al deze aanpassingen en daarnaast nog een aantal zieke leerkrachten lukt het ons om de bezetting rond te 
krijgen. De vaste aanwezige leerkrachten en intern begeleiders staan ieder met raad en daad terzijde. We houden 
alles zeer nauwlettend in het oog en weten dat we de kwaliteit nog steeds kunnen waarborgen.  
Op dit moment hebbe we het volledig onder controle. Eerlijk gezegd houd ik wel mijn hart vast voor een eventuele 
griepgolf, want dan....  
 
Wist u dat... 
 

 We verkopen nog steeds “Berenkaartjes”. Ze zijn werkelijk fenomenaal mooi!! U kunt ze elke dag kopen op 
school!! 

 
 



 
Belangrijke data 
16 oktober  schoolfotograaf Cantateplein 
17 oktober  koffieochtend groepen 3 
 
Vakantierooster 2018-2019 
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 
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