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Deze keer in het Spiegelschrift: 

 Studiedag 5 november 

 Busdienst aangepast 

 Informatieavond groep 8 VO 

 Adviesgesprekken overdag VO groep 8 (groep 8 kinderen zijn vrij) 

 Koffieochtend groepen 4 

 Sponsoractie schoolplein bij COOP 

 Toneelvoorstelling groepen 3 en 4 (foto impressie) 

 Toneelvoorstelling 7 november voor alle kleuters. 

 Boswandelinggroep 6B 

 Personeelsbezetting 

 Schoolkosten 

 Belangrijke data.    Let op:  5 november!! 

 Vakanties Wist u dat... 
 

 

Studiedag 5 november. Kinderen geen school. 
Op 5 november gaan we met het hele team weer aan de slag tijdens een studiedag. Dan zijn we bezig met het verder 
ontwikkeling van het onderwijs. 
Op deze dag zijn alle kinderen vrij. 
Op deze dag is er in de ochtend wel een peutergroep, maar ’s middags niet. Dan sluiten de leidsters aan bij de 
studiedag. 
 
 

Busdienst aangepast op de komende woensdagen 
Op woensdag 7 november komen er wel vijf bussen.  
Groep 1C (zit normaal in de Witte de Withstraat) gaat mee naar het Cantateplein. Ze komen rond 12.45 uur weer 
terug. 
Op 7 november hebben we een toneelvoorstelling in de gymzaal van het Cantateplein voor alle kleuters. 
 
Op woensdag 14 november is er weer  een aangepaste busdienst. 

Bus 5 vervalt. 

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 
 
 

Informatieavond voor ouders van groep over het VO 
Donderdag 15 november is er een informatieavond over het voortgezet onderwijs. Deze avond wordt verzorgd door 
twee heren van het Segbroekcollege De avond begint om 19.00 uur en eindigt ongeveer om 20.00 uur. 
De locatie is Cantateplein 27. 
 

Adviesgesprekken op dinsdag 27 november. 
De kinderen van groep 8 zijn dan vrij. U als ouders worden dan op een bepaald tijdstip uitgenodigd om samen met uw 
zoon of dochter te komen praten over het schooladvies. 
Dit schooladvies krijgt u dan mee. Daarna kunt u op zoek gaan naar een passende school. Via de gemeente krijgt u 
informatie over de VO-scholen en de opendagen. 
Dit kunt u ook vinden via: https://www.bovohaaglanden.nl/orienteren-op-het-vo 
 

Koffieochtend groepen  4 op 21 november 
Woensdag 21 november is er een koffieochtend voor de groepen 4.  Deze vindt plaats op het Cantateplein 27. Deze 
duurt van 8.45 uur tot maximaal 10.00 uur. Er is geen vaste agenda. U kunt allerlei vragen stellen die te maken 
hebben met de school of het leerjaar van uw kind. Het gaat dan niet over uw kind persoonlijk. 

https://www.bovohaaglanden.nl/orienteren-op-het-vo


 
Sponsoractie bij de COOP voor ons nieuwe schoolplein! 

Bij de COOP in de Prins Hendrikstraat is een sponsoractie gestart voor het nieuwe schoolplein van CBS De Spiegel. 
De actie loopt tot en met het eind van het jaar. 
Wij zien graag dat u uw boodschappen doet bij de COOP en dat u uw statiegeldbonnetje doneert aan de school! De 
kinderen zullen daar heel blij mee zijn! 
 

 
 
 
 

Toneel voorstelling vroor de groep 3 en 4 was leuk!! 
Een foto impressie! De kinderen hebben genoten! 

 
 

Toneelvoorstelling 7 november voor de kleuters 
Zoals u in de themabrief al kon lezen, hebben wij woensdag 7 november een voorstelling op de hoofdlocatie 
Cantateplein.  
 
Het theater gezelschap Kaboem geeft voor de kleuters een voorstelling met als thema vriendschap. De voorstelling is 
geïnspireerd op het prentenboek "De Kleine Walvis" van Benji Davies en gaat over de vriendschap tussen een meisje 
en een walvis. Voor deze gelegenheid breng groep1C deze gehele woensdag door op de hoofdlocatie Cantateplein, 



net zoals een gewone woensdag bij ons in de klas. We eten daar ook onze tussendoortjes en spelen met de andere 
kleuters ook gezellig buiten op het grote speelplein.  
Juf Marisca zal groep 1C opvangen rond 8 uur. Juf Linda moet namelijk voor haar studie een dagje naar school en 
dus neemt juf Marisca deze woensdag van haar over. 
 
 

Boswandeling 
Groep 6B gaat op 6 november een herfstwandeling maken in Park en Bos. Dit valt gewoon onder schooltijd. 
 
 

Personeelsbezetting 
Op dit moment zijn we nog steeds druk bezig met het zoeken naar een leerkracht voor groep 6.  
We zijn met gesprekken bezig en zelfs wat proeflessen. Het is echt heel moeilijk om een gediplomeerde leerkracht te 
vinden. Laat staan een ervaren. We zoeken toch minimaal een (aankomende) leerkracht met gevoel voor het vak. 
Zodra we dat niet waarnemen gaan we door met de huidige inzet. 
Op dit moment werkt juffrouw Denice eventjes fulltime in groep 3B. Juffrouw Petra staat daardoor dan op maandag en 
woensdag en vrijdag voor groep 6B. Op dinsdag en donderdag hebben we de komende weken meester Duarte vanuit 
het uitzendbureau.   
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.  
 

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) 

 
 
 
Belangrijke data 
Maandag 5 november Studiedag (kinderen vrij) 
Donderdag 15 november Informatieavond groep 8 over VO 
Woensdag  21 november  koffieochtend groepen 4 
Dinsdag  27 november Adviesgesprekken met ouders en kind. Groep 8 is deze dag vrij. 
Woensdag 5 december SINT 
Woensdag  12 december Open inloop voor ouders 
Woensdag 19 december  en/of donderdagavond  20 december kerstviering (afhankelijk van de kerk) 
Woensdag  30 januari  Studiedag (kinderen vrij) 
Vrijdag   22 februari  Studiedag (kinderen vrij) 
Vrijdag   29 maart  Studiedag (kinderen vrij) 
Vrijdag   17 mei   Studiedag (kinderen vrij) 
Dinsdag 11 juni   Studiedag (kinderen vrij) 
Vrijdagmiddag 21 december kinderen ’s middags vrij. (Om 12.30 uur arriveren de bussen op het Elandplein) 
  
Vakantierooster 2018-2019 
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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