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Inloopochtend voor ouders 
Meedraaien met de les van je zoon of dochter? Dat was op dinsdag 10 maart een feit! 

Veel ouders/verzorgers hebben de lessen van hun eigen kind bijgewoond om zo een beeld te krijgen hoe het reilt 
en zeilt op De Spiegel. Dat maakte alle ouders enthousiast! Sommige ouders keken mee, maar er waren ook 
ouders die zelf mee aan de slag gingen. Dat leverde mooie foto's op!  

Koffieochtend groep 5 en 5/6  op 18 maart gaat helaas niet door. 

De datum van deze vergadering wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.  

 

De Grote Rekendag 
Wij gaan dit schooljaar weer meedoen aan “de grote rekendag”. Dit is een is een speciale dag voor de groepen 1 tot 
en met 8 die helemaal in het teken staat van rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren en speelse 
opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen meer is dan alleen sommen maken. Een dag die laat zien hoe leuk 
rekenen kan zijn! Het onderwerp van de grote rekendag is dit jaar: de getallenfabriek. De leerlingen gaan op hun 
eigen niveau onderzoeken hoe je getallen maakt en wat je er allemaal mee kunt doen.  
De grote rekendag vindt plaats op woensdag 25 maart 2020.  
 

 

      Clowns bij de kleuters 

Bij de kleuters wordt op dit moment gewerkt in het thema circus. De 
kinderen doen allerlei activiteiten die met het circus te maken 
hebben en leren daarbij ook weer veel nieuwe woorden. Deze week 
waren er zelfs twee hele echte clowns op bezoek. Sommige 
kinderen dachten dat het juf Pryia en meester Tim waren, maar dat was natuurlijk helemaal niet waar ☺. 



          

Annuleren circusvoorstelling 

In verband met de maatregelen die het kabinet gisteren (12-03) heeft genomen ten aanzien van het coronavirus 
gaat de voorstelling van 20 maart NIET door. Wij verwachten met de kinderen en ouders erbij meer dan 100 
aanwezigen en dat is niet verantwoord. We hopen dat de voorstelling op een ander tijdstip kan worden ingehaald.  

Workshop dansen 

Op 7 april is het de bedoeling dat de groepen 5 en 5/6 een dansvoorstelling gaan bijwonen van het Nederlands 
Dans Theater.  Als voorbereiding daarop hebben ze vandaag een workshop gedaan georganiseerd door het NDT. 
De kinderen vonden het een leuke workshop en ze deden allemaal heel enthousiast mee.  

                      

 

 

                                    

 

Coronavirus 

Het zal niemand ontgaan zijn maar inmiddels worden er vergaande maatregelen getroffen om het coronavirus te 
bestrijden. De SCOH volgt de ontwikkelingen op de voet en zodra er weer ontwikkelingen zijn zult u daarvan op de 
hoogte worden gesteld via een mailbericht. Houd u dus uw mailbox goed in de gaten.  

Yesterday the Dutch government took new measures to prevent the further spread of the Cornonavirus. They also 
decided thats schools remain open for now. However, the government also called on everybody who has a cold 



(throat or nose complaints) or a fever to stay at home. All special events (excursions, museum visits and so on) are 
supended until further notice. The government also mentioned the fact that children of the primary school age are 
less susceptible to the virus. This does not apply the adults who work in the school. It cannot be ruled out that in the 
(near) future several teachers and members of the educational support staff will drop out due to health complaints. 
Please note that in those cases we will send groups home. Given the uncertainty and the speed of the 
developments, we will keep you regularly informed. Please check your mailbox regularly.  
  
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: 
Open inloop                           10 maart 
Koffieochtend 5 en 5/6          18 maart 
Informatieavond LZM            19 mei  
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