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Zomergroet 

 
De laatste uren van het schooljaar zijn aangebroken. Lijstjes zijn bijna afgevinkt, 
afscheidsfeestjes zijn gevierd en de laatste dag was extra gezellig. Wij gunnen u 
van harte een heerlijke vakantie na wederom een jaar dat veel van u als ouder 
maar ook van het Spiegel team vroeg. We danken u hartelijk voor het vertrouwen 
in ons dit schooljaar! Geniet van de zomervakantie, thuis of in verre oorden! 

 

 

Musical groep 8 

 
Afgelopen maandag was de eindmusical van groep 8, een perfecte afsluiting van 
de tijd op de Spiegel. Groep 8 leerlingen hebben samengewerkt voor de musical 
en samen gezorgd voor een mooie uitvoering. Ze hebben in de afgelopen tijd 
waardevolle vaardigheden geleerd. Bijvoorbeeld om hun creativiteit aan te 
spreken, zich in te leven in andere personen en om een ander ook een moment in 
het spotlicht te gunnen. De kinderen zijn hierdoor gegroeid als groep maar ook 
individueel. Wij hebben opnieuw nieuwe talenten ontdekt!   

Nieuwsbrief    08-07-2022 



Wij wensen onze leerlingen heel veel succes op de middelbare school! Wij zijn 
ervan overtuigd dat ze veel gaan bereiken in hun leven. 

  

Rapporten mee 

 
Vandaag is de dag dat de leerlingen hun rapport mee naar huis krijgen. Dit is een 
mooi meetmoment van hun leerontwikkeling. 

Complimenten aan alle leerlingen voor hun resultaten, vooral de complimenten 
voor hun motivatie en inzet.  

 

Schoolkosten 2022-2023 

 

Net als dit schooljaar zullen we komend schooljaar gebruik maken van WisCollect 
voor de facturatie van de schoolkosten. 
 
U ontvangt komend schooljaar een factuur voor: 
Overblijf (verplicht) € 230,- 
Overblijf 2e kind  € 180,- 
Overblijf 3e kind  € 130,- 
Ouderbijdrage (vrijwillig) €   15,- 
Schoolreisje   €   30,-* 
 
*afhankelijk van de precieze invulling van de schoolreis, dit is nu nog niet bekend. 
 
De facturatie van de schoolkosten zullen gefaseerd plaatsvinden. U ontvangt eerst 
een factuur voor de ouderbijdrage. Later volgen de overblijfkosten. De 
overblijfkosten worden in vier termijnen gedurende het schooljaar gefactureerd. 
Een eventuele wijziging in betaaltermijnen dient altijd eerst overlegd te worden 
met de administratie. Neemt u hiervoor contact op met Fleur Steentjes. 
 
Via de site www.wis.nl kunt u meer informatie en een instructievideo terugvinden 
over het gebruik van WisCollect. 
 

http://www.wis.nl/


Verkeerssituatie rondom school 

 
Al meerdere keren hebben we het in de Nieuwsbrief gehad over de 
verkeerssituatie rondom school. De wegen rondom school, en zeker in de buurt 
van het poortje naar school, zijn smal en druk. Er lopen en fietsen veel kinderen. 
We willen u er nogmaals op wijzen hier rustig te rijden en netjes in de vakken te 
parkeren. Helaas gebeurt dit nog steeds niet altijd. Mocht u elkaar als ouders hier 
op aanspreken, doe dit dan rustig en met respect voor elkaar.  Heel belangrijk 
voor een goed schoolklimaat is, dat er op een positieve manier met elkaar wordt 
gesproken.  
 
Laten we er volgend schooljaar samen voor zorgen dat het niet alleen binnen, 
maar ook buiten de school veilig is voor alle kinderen.  
 
Creatief zijn tijdens vakantie 

 
 

 
 



 

Eerste schooldag 23 augustus 

 
De eerste schooldag is op dinsdag 23 augustus. Wij verzamelen met zijn allen om 

8.30 uur op het schoolplein. Wees op tijd! 

Vakantierooster 2022-2023 

 
Vakantie: 

Data Eerste dag Laatste dag 

Prinsjesdag 20 september 2022  

Herfstvakantie 22 oktober 2022 30 oktober 2022 

Kerstvakantie 24 december 2022 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 5 maart 2023 

Goede vrijdag en Pasen 7 april 2023 10 april 2023 

Meivakantie 22 april 2023 7 mei 2023 

Hemelvaart 18 mei 2023 21 mei 2023 

Pinksteren 27 mei 2023 29 mei 2023 

Zomervakantie 8 juli 2023 20 augustus 2023 

 

Margedagen: 

Voor groepen 1 t/m 4 zijn de volgende margedagen vastgesteld, dagen waarop zij vrij zijn. 

Margedag 1 Dinsdag 22 februari Groep 1 t/m 4 zijn vrij 

Margedag 2 Woensdag 14 juni Groep 1 t/m 4 zijn vrij 

 

Studiedagen: 

De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2022-2023 als volgt ingepland: 

Maandag 22 augustus Studiedag 1 Peuterschool en groepen 1 t/m 
8 zijn vrij 

Donderdag 15 september Studiedag 2: ouder-kind 
gesprekken 

Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Maandag 19 september Studiedag 3 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Donderdag 13 oktober Studiedag 4 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Dinsdag 22 november Studiedag 5 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Dinsdag 14 februari  Studiedag 6 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Woensdag 22 maart Studiedag 7 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Woensdag 21 juni  Studiedag 8 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrijdag 30 juni Studiedag 9 Peuterschool en groepen 1 t/m 
8 zijn vrij 

 

Vrije middagen: 

Vrijdag 21 oktober Leerlingen om 12.00u vrij Groepen 1 t/m 8 

Vrijdag 23 december Leerlingen om 12.00u vrij Groepen 1 t/m 8 

Vrijdag 24 februari Leerlingen om 12.00u vrij Groepen 1 t/m 8 

Vrijdag 21 april Leerlingen om 12.00u vrij Groepen 1 t/m 8 

Vrijdag 7 juli Leerlingen om 12.00u vrij Groepen 1 t/m 8 

 

 

 


