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Gelukkig Nieuwjaar! 

Wij wensen alle kinderen, leerkrachten en ouders een goede start van dit nieuwe ljaar toe. Dat het voor jullie allemaal 
een boeiend, leerzaam en ZINvol jaar mag worden.       

               

Afwezige leerkrachten 

Wanneer een leerkracht ziek is of recht heeft op een verlofdag kunnen wij als school een beroep doen op de 
invalkrachten. Als het niet lukt om te bemiddelen zullen we het als team zelf op moeten lossen. Hiervoor zijn diverse 
mogelijkheden:  

1. Inzet van de onderwijsassistent die dan haar hulpprogramma van die dag moet laten vervallen. 

2. Inzet van een eventueel ambulante leerkracht, die dan de geplande taken voor die dag moet uitstellen/afstellen. 

3. Kinderen verdelen over de diverse klassen. 

Als een leerkracht meer dan een week ziek is worden de betreffende ouders/verzorgers daarover geïnformeerd. 

 



Staking 

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 wordt er weer gestaakt in het basis- en voortgezet onderwijs. De 
leerkrachten van de Spiegel doen mee met de staking. 

Waarom opnieuw staken? 

Het kabinet ging in december, voorafgaand aan de ééndaagse staking, akkoord met een extra bijdrage voor het 
onderwijs. 

Het bedrag van 460 miljoen was echter grotendeels éénmalig. Er is structureel geld nodig om goed onderwijs te 
garanderen voor onze kinderen. Met incidenteel geld kunnen geen investeringen worden gedaan. 

Scholen die kampen met het tekort aan onderwijspersoneel en een gebrek aan vervangers, lossen deze problemen 
vooral op door minder les te geven. Enkele scholen hebben inmiddels besloten dat kinderen structureel maar vier 
dagen in de week naar school kunnen. 

Wij vragen u nu reeds om te zorgen voor opvang van uw kind op donderdag 30 en vrijdag 31 januari. 

Luizencontrole 

Periodiek, elke eerste vrijdag na een vakantieperiode, controleert een groep ouders de kinderen op school op 
aanwezigheid van hoofdluis. Mocht er hoofdluis worden geconstateerd dan houden ze na twee weken een 
hercontrole in de klas waar hoofdluis is geconstateerd.  

Studiedag groepen 1 t/m 4 

De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 hebben op woensdag 15 januari een studiedag. De kinderen van de 
groepen 1 tot en met 3 zijn op deze dag vrij. Let op! De kinderen van groep 4 worden wel op de gewone tijd op 
school verwacht. Zij gaan namelijk naar het kinderatelier. Ouders die deze groep begeleiden worden ook om 08.30 
op school  verwacht. De kinderen lopen om 12.00 uur weer terug naar school waar zij weer kunnen worden 
opgehaald. Voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 gelden de gewone lestijden.  

 

Overblijfkosten 

Herhaalde oproep! 

Begin van het schooljaar hebt u van ons een bericht over de schoolkosten ontvangen. De meeste kinderen maken 
gebruik van onze overblijfdienst. Voor deze overblijf betalen de ouders een vergoeding.  

De overblijfkosten voor het schooljaar 2019-2020 bedragen € 170,00. Als u kind op school overblijft, dan verzoeken 
wij u dit bedrag voor 13 januari over te maken. Mocht u het bedrag dan niet aan ons hebben overgemaakt dan kan 
uw kind vanaf 13 januari niet meer deelnemen aan de overblijfactiviteiten.  

Kunt u het overblijfgeld niet (tijdig) betalen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via spiegel@scoh.nl.  

Uiteraard kunt u voor al uw vragen terecht bij de administratie, mevrouw Linda Hagemans of bij de directeur van de 
school, Emira Gazibara Bilkic. 

Communicatie met de leerkrachten 

Het is als leerkracht zeer belangrijk om goed te communiceren met de ouders van je leerlingen. Op deze manier 
ontstaat er een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel dat voor de ontwikkeling van het kind van belang is. Naast 
de leerkracht hebben de ouders ook een grote invloed op hoe hun kind zich op school ontwikkelt. Een goede 
ouderbetrokkenheid draagt bij aan betere resultaten voor de leerlingen omdat beide partijen samen het best weten 
wat belangrijk is voor het kind. Leerkrachten en ouders kunnen zo informatie delen en op elkaar inspelen. Leraren 
weten de verwachtingen van de ouders, maar ook andersom. Ouders kunnen bijvoorbeeld makkelijker aan de slag 
gaan met extra oefening als ze ook weten waar de leerkracht in de klas mee bezig is. 
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Wij horen regelmatig dat de ouders in de groepsapps allerlei vragen hebben over de school, onderwijs, huiswerk en 
communicatie. De app is hier niet het juiste medium voor. Als er onduidelijkheden zijn over schoolse zaken dan is 
het belangrijk om de leerkracht in te schakelen. Op die manier voorkomen we dat onduidelijkheden blijven bestaan. 
Heeft u dus vragen, dan kunt u altijd de leerkracht mailen.  

 

 
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 1-4              15-01-2020 
Kinderatelier groep 4             15-01-2020 
Studiedag groep 1-8              17-02-2020       
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