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Uitnodiging open dag 

Op dinsdag 10 maart opent onze school van 8.30 tot 10.00 uur tijdens een open ochtend haar deuren voor alle ouders 
die de lessen op de Spiegel willen bekijken. Wij zouden het erg leuk vinden om u als ouder deze ochtend in de groep 
van uw zoon/dochter te mogen begroeten. 

Ondanks het feit dat u al aardig bekend bent met ons en de school, denken wij dat een bezoek zeker de moeite 
waard is omdat u op deze manier een beeld kunt krijgen van de dagelijkse gang van zaken in de klas en daarmee 
het dagelijks leven van uw kind. Wij kijken uit naar uw komst! 

Te laat komen 

Al een aantal jaren is het te laat komen een doorn in het oog van medewerkers en van de meeste ouders van de 
Spiegel want hierdoor gaat kostbare onderwijstijd verloren. De leerplichtwet ziet te laat komen als ongeoorloofd 
verzuim. Daarom hanteren wij de volgende procedure: 

-Drie maal te laat: Er vindt er een gesprek plaats met ouders/verzorgers. 

-Zes maal te laat: De ouders/verzorgers worden schriftelijk of in een persoonlijk gesprek op de hoogte gebracht van 
het te laat komen en van de mogelijke consequenties. 

-Negen maal te laat: Er gaat een brief uit naar de ouders/verzorgers met daarin de waarschuwing dat bij de 
volgende keer te laat komen dit gemeld gaat worden bij de leerplichtambtenaar. U kunt dan worden uitgenodigd 
voor een gesprek er kan een proces verbaal opgemaakt.  

Buiten het feit dat te laat komen vervelende consequenties voor u kan hebben is het natuurlijk ook storend voor de 
leerkrachten die hun lessen moeten onderbreken.  

Koffieochtend groep 7 

Op 19 februari zijn de ouders van groep 7 van harte welkom op de koffieochtend. De ouders van deze groep zijn 
vanaf 08.30 van harte welkom in de teamkamer.  

 

 

 



BHV opleiding 

De afgelopen woensdagen heeft een groot deel van de medewerkers deelgenomen aan de opleiding 
bedrijfshulpverlening. Vorige week stonden de onderwerpen brand en ontruiming centraal, deze week stond de 
(spoedeisende) eerste hulpverlening op het programma. Er was aandacht voor het omgaan met letsels en het 
reanimeren van een persoon werd geoefend met behulp van een AED. Beide woensdagen werden afgesloten met 
een examen en het wachten is nu op de uitslag.  

                              

Rapportgesprekken 

Vandaag krijgen kinderen hun eerste rapport van dit schooljaar. Spannend! Zij hebben in de afgelopen periode hard 
gewerkt. Volgende week zijn rapport gesprekken met de ouders. 

De ouders die zich niet op tijd hebben ingeschreven worden door de leerkrachten en uitgenodigd ingedeeld. 
Vandaag om 23:59 sluit de inschrijftermijn.  

Groep 8 
 
De eerste aanmeldingsperiode is bijna voorbij en veel leerlingen hebben zich al aangemeld bij een school in het 
voorgezet onderwijs. De eerstvolgende mogelijkheid om aan te melden is in de tweede aanmeldingsperiode, die 
loopt van maandag 30 maart t/m vrijdag 3 april 2020. Het kan dan zijn dat sommige scholen dan al vol zitten. 

Studiedag maandag 17 februari 

Maandag gaat het team weer verder met het “leren zichtbaar maken”, en op welke manier onze school daar 
invulling aan wil geven. De kinderen van alle groepen zijn aanstaande maandag vrij. 

Nieuws uit de MR 

De medezeggenschapsraad (MR) van De Spiegel is op zoek naar één of twee nieuwe leden voor de oudergeleding. 
Met ingang van maart 2020 treedt Marieke Kroneman af en komt haar plekje vrij, en daarnaast is er ook ruimte voor 
een extra ouder om mee te denken en mee te praten. 

De MR bestaat nu uit 3 docenten en 3 ouders, en komt zo’n 6 keer per jaar bijeen. In de docentengeleding zitten op 
dit moment Esther Schuddemat, Arriënne Ouwehand en Claudia Zuiderwijk. De oudergeleding bestaat vanaf 1 
maart uit Sjoerd van Bekkum en Waalko Dingemans. De MR praat met de directie over zaken als het jaarplan, 
begroting, pedagogische visie, sociale veiligheid en de groepsindeling. Ook denken we actief mee over zaken als 
het lerarentekort, communicatie, ouderbetrokkenheid, en andere zaken die voor zowel ouders als leerkrachten 
belangrijk zijn. De MR mag gevraagd en ongevraagd adviseren en moet instemmen met het beleid van de school. 

Interesse? 

Schrijf in een berichtje naar de voorzitter, Sjoerd van Bekkum (ouder van Eva Noor groep 5/6 en Kazimir groep 4; 
bekkumsvan@gmail.com), waarom jij in de MR wilt. Bij meer dan twee geschikte kandidaten organiseren we 
verkiezingen. 

 



 

  
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: 
Studiedag groep 1-8              17-02-2020       
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