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Juffrouw Prya, juffrouw Kim en meester Tim 

Dit schooljaar zijn we enorm geholpen door onze drie uitzendkrachten, juffrouw Priya, juffrouw Kim en meester Tim. 
Ze hebben in de afgelopen periode de collega’s vervangen die ziek waren. Ze gaan ons helaas verlaten en dat is 
ongelofelijk jammer. 

Juffrouw Priya zal verder haar werkzaamheden als onderwijsassistent bij de uitzendbureau weer oppakken. 
Juffrouw Kim heeft een leuke baan op een andere SCOH school aangeboden gekregen, en meester Tim zal zijn 
studie verder gaan afronden en genieten van zijn eigen bedrijf, een heuse Escape room. 

Wij zijn hen ontzettend dankbaar dat ze ons in de afgelopen jaar hebben geholpen. Wij hebben de samenwerking 
met hen als zeer prettig ervaren.  

Oprichten Ouderraad 

Al jaren spelen op de Spiegelschool de contactouders een grote rol. Een contactouder is de belangrijkste schakel 
tussen een juf en de ouders/verzorgers van de kinderen in een klas. Het gaat vooral om administratieve- en 
organisatorische zaken die in een klas spelen waarbij een contactouder de leerkracht ondersteunt. 

In de MR vergadering hebben wij gesproken over de verbetering van de verschillende (feestelijke) activiteiten op 
school en de ouderparticipatie. 

Volgend school jaar willen we het anders gaan organiseren. We willen een ouderraad gaan oprichten. De ouderraad 
is een enthousiaste groep ouders die samen met juf Petra invulling geeft aan alle feestelijke activiteiten die op de 
Spiegel georganiseerd worden. Dit betekent dat de ouders bedenken hoe de feesten worden ingevuld en alles 
ervoor regelen. Vanuit de school worden de kaders gesteld en daarbinnen kan de ouderraad onder begeleiding van 
juf Petra haar taken uitvoeren. De ouderraad komt een paar keer per jaar samen waarin de feesten worden 
voorbereid. 

De ouderraad organiseert samen met juf Petra jaarlijks de volgende activiteiten: 

 Opening schooljaar 

 Kinderboekenweek 

 Sinterklaasviering 

 Kerstviering 

 Pasen 

 Koningsspelen 

 Zomerfeest 



Daarnaast zijn ze er ook verantwoordelijk voor dat kinderen met bijvoorbeeld allergieën of eetvoorschriften, deel 
kunnen nemen aan de festiviteiten. Ook verzorgen ze de communicatie over de feestelijke activiteiten in de 
nieuwsbrief. 

Van een ouderraad lid wordt verwacht dat ze het hele jaar betrokkenen zijn. 

Indien u graag deel wilt nemen in de ouderraad kunt u zich opgeven bij juf Petra/juf Emira door middel van het 
sturen van een e-mail (poosterwijk@scoh.nl of ebilkic@scoh.nl).  Wij stellen het op prijs als u even kort verteld 
waarom u wilt deelnemen aan de ouderraad. 

Het is vanzelfsprekend dat u als lid van de ouderraad de grondslag van de school respecteert. 

Naast de ouderraad heeft elke klas een klassenouder nodig. De klassenouder ondersteunt de leerkracht bij het 
regelen van ouders bij uitstapjes en het regelen van ouders voor de luizencontrole en andere organisatorische 
zaken die op klassen niveau nodig zijn. De functie van contactouder komt te vervallen. 

Laatste schooldag 

De laatste schooldag is op vrijdag 17 juli. De kinderen zijn om 12.00 uur klaar om te gaan genieten van een 
welverdiende vakantie.  Op deze laatste schooldag krijgen ze hun rapport mee naar huis. 

De rapporten zijn dit keer anders van opzet. Dit heeft te maken met het feit dat we ons de afgelopen 2 maanden 
voornamelijk hebben gericht op de basisvakken: rekenen, taal, spelling, technisch – en begrijpend lezen. 

Drie D printer en een robot arm 

In de vorige nieuwsbrief hebt u gelezen dat de groep 7 een prachtige prijs heeft gewonnen, een drie D printer en 
een robotarm. Afgelopen donderdag hebben ze de prijs in ontvangst genomen. De ontvangst is natuurlijk op foto 
vastgelegd.  
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Kennismaking nieuwe leerkracht 

Op donderdag 16 juli is de kennismakingsmiddag. Tussen 13.15 en 14.15 kunnen de kinderen kennis maken met 
hun nieuwe leerkracht. 

Groep 8 

Op 13 juli is een afscheidsceremonie voor de leerlingen en de ouders van groep 8. Vandaag hebben ze hun 
afscheidsfilm gepresenteerd aan de andere leerlingen. 

Oproep juf Claudia 

In groep 3 spelen de kinderen nog vaak met speelgoed. Nu heeft juf Claudia een heleboel Barbies die wel wat 
kleding kunnen gebruiken. Heeft u nog ergens barbiekleertjes liggen die niet meer worden gebruikt, dan wil de juf ze 
heel graag hebben. Alvast bedankt. 

 

Schooljaar 2020-2021 

Ook al is dit schooljaar nog niet voorbij, toch worden er al afspraken gemaakt voor het komende schooljaar. 
Onderstaande informatie betreft de vakanties en de overige vrije dagen.  

Voor het schooljaar 2020-2021 zijn de volgende roosters vastgesteld: 

Vakantie: 

Data Eerste dag Laatste dag 

Prinsjesdag 15 september 2020  

Herfstvakantie 19 oktober 2020 23 oktober 2020 

Kerstvakantie 21 december 2020 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 26 februari 2021 

Goede vrijdag en Pasen 2 april 2021 5 april 2021 

Meivakantie 26 april 2021 7 mei 2021 

Hemelvaart 13 mei 2021 14 mei 2021 

Pinksteren 24 mei 2021  

Zomervakantie 19 juli 2021 27 augustus 2021 

Eerste schooldag na de zomervakantie: 30 augustus 2021 

 

Margedagen:  

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

Margedag 1 28 oktober 2020 Groepen 1 t/m 4 zijn vrij 

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: 

Maandag 14 september 2020 SCOH studiedag Alle SCOH scholen zijn vrij 

Maandag 28 september 2020 Ouder-Kind gesprekken Alle kinderen zijn vrij 

Vrijdag 27 november 2020 Studiedag 1 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrijdag 29 januari 2021 Studiedag 2 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Dinsdag 6 april 2021 Studiedag 3 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Woensdag 9 juni 2021 Studiedag 4 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrijdag 25 juni 2021 Studiedag 5 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 



Vrije middagen: 

4 december 2020 In verband met Sint 

18 december 2020 In verband met Kerst 

16 juli 2021  In verband met de zomervakantie 
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