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Terugblik Sinterklaasfeest 

Sinterklaas en zijn Pieten zijn vertrokken naar Spanje om, nadat ze alles hadden opgeruimd, te gaan genieten van 
een welverdiende vakantie. 

Het Sinterklaasfeest is alweer voorbij. En wat voor een feest, overal waar Sinterklaas en zijn Pieten aanwezig waren, 
zagen we kinderen met blije snoetjes. We mogen terug kijken op een mooie sinterklaastijd waarin samenwerking, 
flexibiliteit, spontaniteit, kijken in de toekomst en gezelligheid voor iedereen de drijfveer was. 

In de groepen 5 t/m 8 hebben kinderen en leerkrachten genoten van mooie, originele en grappige surprises met 
gedichten.  

Wij willen iedereen die hieraan heeft meegewerkt, in de voorbereiding of op de dag zelf, hartelijk  

Mediatheek  

Afgelopen maandag zijn de kinderen van de groepen 5 t/m 8 bezig geweest in de Mediatheek. De kinderen waren 
erg betrokken en heel enthousiast.  

Waarom Mediatheeklessen? 
 
· Met de mediatheeklessen geven wij invulling aan het leren van 21e -eeuwse vaardigheden 
· Kinderen leren programmeren 
· Spelenderwijs leren 
· Ontdekkend leren via intrinsieke motivatie 

 

       
 
Uitgangspunten huiswerk 

Ons bereiken regelmatig vragen over het huiswerk. Hieronder zetten we op een rijtje welke afspraken onze school 
hanteert met betrekking tot huiswerk.  

Bij het geven van huiswerk gaan wij uit van de volgende uitgangspunten: 

· alle leerstof wordt in principe onder schooltijd aangeboden; 
· het huiswerk moet zinvol zijn en zonder veel extra hulp gemaakt kunnen worden; 
· het huiswerk wordt door de leerkracht zorgvuldig opgegeven; 



· de ouders/verzorgers zijn op de hoogte van de wijze waarop wij met huiswerk omgaan; 
· we houden zoveel mogelijk rekening met de belastbaarheid en mogelijkheden van de kinderen. 
 
Wanneer huiswerk op de Spiegel? 

-In groep 4 krijgen de kinderen huiswerk mee gericht op oefenen en herhalen van de aangeboden lesstof (denk aan 
spelling en tafels). Het huiswerk wordt meestal op een vaste dag meegegeven.  

-Vanaf groep 5 leren we kinderen werken met een agenda. Het is fijn als deze al aan het begin van het schooljaar 
wordt aangeschaft. Het invullen van de agenda wordt samen met de leerkracht gedaan. Deze controleert of de 
kinderen het huiswerk bij de juiste dag hebben opgeschreven.  

-Vanaf groep 5 krijgen de kinderen naast oefenwerk ook leerwerk mee. Het gaat dan om de zgn. zaakvakken als 
geschiedenis en aardrijkskunde. Van deze vakken krijgen de kinderen een samenvatting van de aangeboden 
lesstof mee, zodat ze deze nog een keertje kunnen doornemen voor de toets. Het leerwerk wordt meegegeven 
nadat een blok met lesstof is afgerond. De week erna krijgen de leerlingen dan een toets over de stof. Dit huiswerk 
wordt niet altijd op een vaste dag meegegeven. In de planning wordt er rekening mee gehouden dat er niet teveel 
toetsen in een week worden afgenomen. Als uw kind een toets heeft gemist wordt met de leerkracht een 
inhaalafspraak gemaakt.  

-Elke groep heeft een klassenagenda. Kinderen die om wat voor reden dan ook afwezig zijn geweest kunnen in de 
klassenagenda zien welk huiswerk is opgegeven en noteren dat in hun agenda).  

-De groepen 5 en 6 krijgen zoveel mogelijk op één vaste dag het huiswerk mee, wat de week daarna op dezelfde 
dag moet worden ingeleverd. Dus krijgt uw kind het op vrijdag mee, dan ook weer op vrijdag inleveren. De dag kan 
per groep verschillen.  

-In groep 7 en 8 worden geen vaste dagen gehanteerd. Uw kind kan dus op verschillende dagen huiswerk mee 
krijgen naar huis. Wanneer uw kind 3 keer het huiswerk niet heeft gemaakt dan wordt u daarover geïnformeerd.  

-Het voorbereiden van spreekbeurten en boekbesprekingen noemen wij geen huiswerk. 

Het doel van het huiswerk is dat leerlingen van de bovenbouw zelfstandig in staat zijn om huiswerk te maken, in te 
plannen en te leren (en hieraan te denken). Om hen dit aan te leren werken we vanaf groep 5 met een 
huiswerkmap. Wij hebben naast een klassenagenda ook een weekoverzicht in de klas. Het weekoverzicht hangt 
ook zichtbaar in het lokaal. Mocht uw kind afwezig zijn geweest dan kunt u eventueel controleren of hij/zij het 
huiswerk goed heeft genoteerd. 

Soms komt het voor dat aan ouders gevraagd wordt om met hun kind extra te oefenen met opdrachten van rekenen 
of spelling. De reden hiervoor is om de leerling net even verder te helpen bij het automatiseren of extra in-oefening 
van lesstof. Het initiatief om het gesprek te voeren over het afwijken van de standaard-afspraken kan zowel bij 
ouders als bij leerkrachten vandaan komen. 

Regelmatig vragen ouders op welke manier ze hun kinderen kunnen helpen bij het huiswerk. 

Hieronder een aantal tips: 

-Bespreek kort met je kind wat er gedaan moet worden, hoe het gedaan wordt en waar en waar je eventueel bij kunt 
helpen.  

-Als de kinderen iets niet snappen, dan kunnen zij altijd terecht bij de leerkracht voor vragen. Dit laatste is vooral 
handig als ze zijn vergeten wat ze precies moesten doen.  

-Soms horen wij van ouders dat ze wel willen helpen met het huiswerk maar niet goed weten hoe ze dat kunnen 
doen.  Als dit voor u geldt, vraag dan vooral om TIPS aan de leerkracht. (En niet aan de contactouders via de 
groepsapp). De leerkracht weet 5 manieren om lesstof aan/met kinderen te leren en zal u graag concrete 
handvatten geven en met jullie meedenken. Op die manier wordt helpen met huiswerk wellicht een stuk leuker en 
minstens zo effectief.  

Koffieochtend  

De koffieochtend voor groep 3 is verplaatst van woensdag 11 december naar woensdag 18 december.  

Kerstviering 

Op 19 december vindt de Kerstviering plaats. Als locatie is weer voor de Noorderkerk gekozen. Het programma ziet 
er als volgt uit: 



Onderbouw (groep 1 t/m 4) 

17.10 - 17.30 uur          Inloop onderbouw in de Noorderkerk (Schuytstraat 9-11) 

17.30 - 18.30 uur          Kerstviering groep 1 t/m 4 

Bovenbouw (groep 5 t/m 8) 

18:15 - 18.40 uur          Verzamelen leerlingen bovenbouw op school 

18.40 - 18.50 uur          Leerkrachten en bovenbouwleerlingen (en hun ouders) lopen naar de kerk  

19.00 - 20.00 uur          Kerstviering groep 5 t/m 8 

Op de dag (19-12) zelf willen met de kinderen weer een verrassingslunch organiseren. Daarbij kunnen wij u hulp 
niet missen. Uw kind krijgt deze week nog een brief mee met daarop alle informatie.  

Adviesgesprekken 

Op dinsdag 17 december vinden de adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 8 plaats. Deze gesprekken zullen 
overdag plaatsvinden. Op die dag heeft groep 8 geen lessen.  

 
 
Vakantierooster 2019-2020 
Herfstvakantie                       21-10-2019 t/m 25-10-2019 
Kerstvakantie                        23-12-2019 t/m 03-01-2020 
Voorjaarsvakantie                 24-02-2020 t/m 28-02-2020 
Goede vrijdag                        10-04-2020 
2e Paasdag                           13-04-2020 
Meivakantie                           27-04-2020 t/m 08-05-2020 
Hemelvaart                            21-05-2020 t/m 21-05-2020 
Tweede Pinksterdag              01-06-2020 
Zomervakantie                       20-07-2020 t/m 28-08-2020 
 
Belangrijke data: 
17 december                          Adviesgesprekken groep 8  
19 december                          Kerstviering 
20 december                          Kinderen ’s middags vrij 
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