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Les over duurzaamheid
Afgelopen maandag had groep 8 bezoek van een groep studenten van de Haagse Hoogeschool. De studenten
zitten in hun laatste studiejaar, en studeren af in de richting Proces in Food en Technology.
In de vorm van de korte workshops hebben onze leerlingen kinderen kennis gekregen over bijvoorbeeld bioplastic,
fruitleer, duurzaam brood en nog veel meer.
De kinderen deden enthousiast mee aan de workshops. Om een impressie te krijgen van de lessen ziet u hieronder
een aantal foto’s.

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.

Leerlingenraad
Deze week hebben de verkiezingen van de leerlingenraad plaatsgevonden. Uit iedere groep zijn 2 (groep 5a 1)
leerlingen gekozen die hun groep gaan vertegenwoordigen in de raad. Zij gaan regelmatig met de directie in
gesprek over onderwerpen die zijn belangrijk vinden of die door hun klasgenoten worden aangedragen. De
volgende leerlingen zijn gekozen:
Groep 5b:

Casper en Annae

Groep 5a:

Sjoerd

Groep 6a:

Rijk en Daphne

Groep 7:

Dan en Kathelijn

Groep 8:

Dina en Felisha

Koffieochtend groep 4
Op 29 januari zijn de ouders van groep 4 van harte welkom op de koffieochtend. Deze start om 08:45 in de
teamkamer.

Contactoudervergadering
Op 5 februari aanstaande is er weer een contactoudervergadering. De contactouders zijn van harte welkom vanaf
08.30 in de teamkamer waar de vergadering om 08.45 start.

Kinderatelier groep 4
In de afgelopen drie weken deed groep 4 mee aan de lessen bij de HKA. Op 23 januari waren ook de ouders
aanwezig. Zowel de leerkrachten als ouders zien de meerwaarde van de HKA- educatie en cultuurgeschiedenis.

Meet the professor
Op 7 februari bezoekt professor Onno Meijer van de Universiteit Leiden de kinderen van groep 7.
Hij zal met de kinderen in gesprek gaan over hormonen en hersenen. Hij zal met name praten over stress: wat
gebeurt er in je hoofd en in je lijf als je iets meemaakt dat je (bijna) niet goed aankunt?
Hij deed mee aan een de afleveringen van Klokhuis over adrenaline. Die ervaring neemt hij mee als uitgangspunt.

Overblijf
De TSO vindt plaats in de vrije tijd van kinderen. TSO is leuk, er is een sfeer waarin kinderen zich thuis voelen. Het
kind staat centraal. De omgeving is belangrijk. Er is behoefte aan plekken voor zowel rustige als dynamische
activiteiten.
Er vindt afstemming plaats over en tussen alle activiteiten. Dit gebeurt door middel van overleg tussen de school en
de medewerkers van Halo Jobbing.
Het pedagogisch klimaat van de school loopt tijdens het overblijven door, maar de Tussen Schoolse Opvang is
beslist geen verlenging van de schooltijd. Het is juist de bedoeling dat de kinderen tot rust komen om ’s middags
weer fris het programma op school te kunnen volgen. De normen en waarden van de school zijn de basis voor de
omgangsvormen tussen de kinderen en overblijfkrachten.
Als de kinderen voor een vrij spel kiezen merken wij dat ze regelmatig ruzie hebben en dat zij soms net te grof/wild
met elkaar spelen/stoeien. Daarom willen wij dat zij tijdens TSO leren hoe ze dat op een andere manier kunnen
doen. De volwassenen sturen dit door middel van vrij spel. Daarom krijgen kinderen twee keer per week begeleiding
in het spel. Elke groep heeft hiervoor vaste dagen. De kinderen worden betrokken bij het vaststellen van de spellen.

Gevonden voorwerpen
Inmiddels is de bak met gevonden voorwerpen weer behoorlijk gevuld. Wij verzoeken u om in de komende 2 weken
te kijken of er spullen van uw kind(eren) tussen zitten. Na twee weken zal de bak worden weggebracht naar de
kringloop.

Poppentheater Kooman’s
Op 30 en 31 januari organiseert poppentheater extra voorstellingen. Kijk op de website voor alle informatie:
www.koomanspoppentheater.nl

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:
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17-02-2020

Da Costaschool Locatie De Spiegel
Peuterschool de Spiegel
Van de Spiegelstraat 23
2518 ES Den Haag
tel. 070 3457787
email: spiegel@scoh.nl
website: www.cbsdespiegel.nl
rekeningnummer: NL74ABNA0580759083 tnv CBS De Spiegel

