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Terugblik Sinterklaas 

 
Afgelopen maandag kwam Sinterklaas samen met drie van zijn Pieten een 
bezoekje brengen aan onze school. Na een warm ontvangst op het schoolplein 
door alle kinderen en een heleboel ouders, mochten eerst de groepen 1/2 tot en 
met 5 op bezoek bij Sinterklaas in de gymzaal. Er werden liedjes gezongen, 
verhaaltjes voorgelezen, trucjes laten zien en heel veel handjes geschud. Uiteraard 
hadden de Pieten wat lekkers voor alle kinderen meegenomen en ook voor elke 
klas nog een klascadeau. Na het bezoek aan de Sint mochten de kinderen zelf een 
cadeautje uitzoeken in de schatkamer van Sinterklaas.  
 
Ondertussen werden er in de groepen 6 t/m 8 gedichten voorgelezen en surprises 
uitgepakt. Er was ook dit jaar weer door alle kinderen hard gewerkt om iets leuks 
voor een ander te maken! Tussendoor kregen zij nog een bezoekje van Sinterklaas 
en de Pieten en kregen zijn ook een leuk cadeau voor de hele klas en wat lekkers. 
Kortom, een geslaagde en feestelijke dag, waarvoor extra dank aan Sinterklaas, 
zijn Pieten en de leden van de ouderraad.  
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Kerstviering 

 
Nu Sinterklaas weer vertrokken is naar Spanje staat de Kerst alweer bijna voor de 
deur. Na een aantal jaar beperkte mogelijkheden door Corona, kunnen we dit jaar 
weer een kerstdiner organiseren op school. Het kerstdiner vindt plaats op 
donderdagavond 22 december. Noteert u dit alvast in uw agenda? Verder staan 
we uiteraard ook uitgebreid stil bij het kerstverhaal. Alle informatie over de 
kerstviering ontvangt u volgende week in een speciale kerstbrief.  
 

 
 

Vertrek peuterjuf 

 
Beste ouders en verzorgers, 
  
Na met ontzettend veel plezier en liefde op onze peuterschool gewerkt te hebben, 
moet ik jullie helaas berichten dat ik na de kerstvakantie zal gaan starten op een 
andere school. Ik ben benaderd om dit team op pedagogisch vlak te gaan 
versterken. Ook zal ik hier het kunstatelier gaan opstarten.  
  



Ik wil jullie allemaal heel erg danken voor het vertrouwen en de geweldige tijd op 
De Spiegel. En wens jullie en de kinderen het aller-allerbeste.  
  
Met warme groet, 
Juf Christiane  
 

Even voorstellen: nieuwe Ib-er 

 
Beste ouders en kinderen van de Spiegel, 

Ik ben Nathalie de Nocker en ik ben sinds 1 december 

intern begeleider van de Spiegel! Ik woon in Den Haag, 

samen met mijn vriend en kat.  

Sinds 2019 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog. De drie 

jaren die daarop volgden, heb ik mij vooral bezig gehouden 

met diagnostiek bij en behandeling van kinderen op 

basisscholen in Den Haag. Ook ben ik in die tijd twee keer interim intern 

begeleider geweest op twee verschillende basisscholen.  

Daarna besloot ik dat ik graag als beleidsmedewerker wilde bijdragen aan het 

onderwijsbeleid bij de Gemeente Den Haag. Na een paar maanden werken bij de 

gemeente kwam er echter snel al achter dat ik het werken voor én met de 

kinderen erg miste.  

Toen de kans om intern begeleider te worden op deze school op mijn pad kwam, 

kon ik die dan ook niet laten schieten. Ik ben warm ontvangen door juf Emira, alle 

leerkrachten en de kinderen. Ik leer jullie graag beter kennen en ik kijk uit naar 

een fijne samenwerking! 

Mijn werkdagen zijn maandag tot en met donderdag. Ik ben te vinden op mijn 

kamer (tweede verdieping), bij de schooldeur of in één van de klaslokalen.  

Tot snel! 

Nathalie 

 
Vakantierooster 2022-2023 

 
Vakantie: 

Data Eerste dag Laatste dag 

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 Woensdag 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: 

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 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 

 

 


