
 Spiegelschrift 
 
Nummer 25, 5 juni 2020 
 

 

Deze keer in Spiegelschrift: 
 

 Maandag 8 juni 

 Nog even dit….. 

 Schooltijden m.i.v 8 juni 

 Voorstellen juf Meike 

 Bericht van het Haags kinderatelier 

 Stichting Leergeld 

 Schooljaar 2020-2021 
 

 

Maandag 8 juni 

Op 8 juni gaan we weer helemaal open. De leerkrachten kijken er naar uit om weer met alle kinderen te werken. 
Alle leerlingen worden dus weer op school verwacht. 

Wij zijn heel erg blij dat onze leerkrachten in goede gezondheid verkeren, en vanaf maandag staan ze allemaal 
weer voor hun eigen groep. De Spiegel heeft vanaf nu ook geen mogelijkheden meer om thuisonderwijs te bieden. 
Daarover staat meer in het protocol van afgelopen woensdag dat aan u is verstuurd. 

Nog even dit….. 

We willen uit het protocol nog even expliciet vermelden hoe we op school moeten omgaan met kinderen met 
ziekteverschijnselen: 

 Uw kind mag niet naar school komen met ziekteverschijnselen. Bij verkoudheidsklachten, hoesten/niezen of 
koorts houdt u uw kind thuis conform het advies van het RIVM. Als uw kind 24 uur klachtenvrij is, mag uw 
kind weer naar school. Komt een kind toch op school met voornoemde klachten dan zijn wij genoodzaakt 
uw kind weer naar huis te sturen, in lijn met het advies van RIVM. 

 Als uw kind tijdens de lessen klachten krijgt zullen we u bellen en vragen om uw kind zo snel mogelijk op te 
halen. 

 Wij zijn geen medici en kunnen dus geen onderscheid maken in de verschillende typen 
luchtwegaandoeningen. Ook al heeft uw kind al langer of vaker last van verkoudheidsklachten dan kunnen 
wij helaas geen onderwijs bieden aan uw kind. 

 Als u twijfelt of uw kind onder deze maatregel valt (bijvoorbeeld bij chronische klachten), dan verzoeken we 
u het RIVM (0800-1351) te bellen en om advies te vragen. Alleen zij kunnen eventuele uitzonderingen 
vaststellen. De school geeft geen adviezen.  

 Voor alle overige vragen kunt u ook altijd contact opnemen met de GGD 

 Indien een leerling zelf positief getest is op het virus geldt dat hij/zij tenminste 7 dagen thuis moet blijven. 
Zodra de leerling na deze 7 dagen is hersteld moet hij/zij nog 24 uur thuisblijven voordat hij/zij weer naar 
school mag.  

 Indien iemand in het gezin van de leerling positief getest is, geldt dat ook de leerling thuis blijft totdat het 
familielid 24 uur klachtenvrij is. Hierna moet deze leerling nog 14 dagen thuis blijven. Dit heeft te maken met 
de incubatietijd van het Coronavirus. Een leerling kan namelijk nog op de laatste ziektedag van het 
familielid besmet zijn geraakt en moet daarom 14 dagen preventief thuis blijven. Omdat deze 14 dagen pas 
in gaan nadat het familielid 24 uur klachtenvrij is kan de leerling dus voor een langere periode thuis moeten 
blijven. Ook hierin volgen we de landelijke richtlijnen .  

 

 

 



Schooltijden m.i.v 8 juni 

Groep 1-2A, Groep 1-2B en de groepen 5 en 8 inloop tussen 08:15 en 08:20. 

De kinderen komen tussen 8.15 en 8.20 naar binnen. De kleuter juffen verzamelen om 08:15 alle kinderen en strikt 
om 8:20 naar binnen. Als uw kind later is dan is er niemand bij de poort die uw kind kan opvangen. Vooral voor de 
kleuters is dat zeer onprettig en niet veilig genoeg. De groepen 1-2A, 1-2B, 5 en 8 komen tussen 14:50 en 15:00 
naar buiten. De ouders moeten echt om 14.50 uur bij de poort staan.  

Als uw kind eraan komt dan willen we u vriendelijk vragen om meteen weg te gaan. Beter dat u op uw kind moet 
wachten dan andersom i.v.m veiligheid. We hebben de tijd wat ruimer genomen omdat dan iedereen zich aan de 
1,5 meter kan houden. 

Woensdag: De kinderen komen tussen 8.15 en 8.20 naar binnen. De kleuterjuffen verzamelen om 08:15 alle 
kinderen en gaan strikt om 8:20 naar binnen. De groepen 1-2A, 5 en 8 komen tussen 11:50 en 12:00 naar buiten. 
De ouders moeten echt om 11.50 uur bij de poort staan. 

Groep 1-2C en de groepen 3, 4, 6 en 7 inloop tussen 08:25 en 08:30. 

De kinderen komen tussen 8.25 en 8.30 naar binnen. De kleuterjuffen verzamelen om 08:25 en gaan strikt om 8.30 
naar binnen. Als uw kind later is dan is niemand bij de poort die uw kind kan opvangen. Vooral voor de kleuters is 
dat zeer onprettig en niet veilig genoeg. De groepen 1-2C, 3,4, 6 en 7 komen tussen 15.00 uur en 15:10 naar 
buiten. De ouders moeten echt om 15.00 uur bij de poort staan.  

Als uw kind eraan komt dan willen we u vriendelijk vragen om meteen weg te gaan. Beter dat u op uw kind moet 
wachten dan andersom i.v.m veiligheid. Wij hebben de tijd wat ruimer genomen omdat dan iedereen zich aan de 1,5 
meter kan houden. 

Woensdag: De kinderen komen tussen 8.25 en 8.30 naar binnen. De kleuterjuffen verzamelen om 08:25 en gaan 
strikt om 8.30 naar binnen. De groepen 1-2C, 3,4, 6 en 7 komen tussen 12.00 uur en 12:10 naar buiten . De ouders 
moeten echt om 12.00 uur bij de poort staan. 

Voorstellen juf Meike 

Beste ouders, 

Misschien hebben jullie mij al bij het hek zien staan afgelopen weken of het filmpje op YouTube gezien. Ik wil mij 
graag via deze weg verder aan u voorstellen. Ik ben Meike Kijvekamp en sinds de meivakantie ben ik werkzaam op 
de Spiegel. Ik ben ongeveer twee maanden geleden van Amsterdam naar Den Haag verhuisd. Een gek moment om 
te verhuizen, maar ben erg blij dat ik op de Spiegel terecht ben gekomen! In 2017 heb ik de Universitaire Pabo van 
Amsterdam afgerond. Daarna heb ik als leerkracht gewerkt en vervolgens een halfjaar door Zuid-Amerika gereisd. 

Na dit geweldige avontuur heb ik de master Youth, Education & Society aan de Universiteit Utrecht behaald. Naast 
reizen hou ik van yoga, wandelen en films. Dit schooljaar heb ik in Amsterdam gewerkt als leerkracht en afgelopen 
winter heb ik een opleiding tot kinderyogadocent gevolgd.  

Hopelijk kunnen we elkaar volgend schooljaar “gewoon” ontmoeten in plaats van enkel een zwaai. 

    Hartelijke groet, Meike Kijvekamp 

 



Bericht van het Haags kinderatelier 

Reizen is nog overal beperkt tegenwoordig en de meeste zomerkamper gaan niet door. Wij willen u graag op de 
hoogte brengen van het alternatief dat het Haags kinderatelier biedt. Zij bieden activiteiten aan voor kleine groepjes. 
Voor alle informatie kunt u terecht op de website van het kinderatelier.  

www.haagskinderatelier.nl/groepen 

Stichting Leergeld                                                               

 

Schoolspullenpas voor kinderen tussen 4-18 jaar 
Heeft uw kind een Haagse Ooievaarspas? En is uw kind tussen de 4 jaar en 18 jaar ? Dan ontvangt u per post een 
aanvraagformulier om de Schoolspullenpas aan te vragen. Aanvragen kan voor elk kind van het gezin. 
Met deze Schoolspullenpas kunt u voor uw kind spullen voor school kopen: pennen, potloden, gymspullen, 
mappen… en wat er verder nog nodig is voor school.  
De waarde van de pas is € 50 voor basisschool; €250 voor brugklas en € 150 voor leerlingen vanaf de tweede klas 
van het voortgezet onderwijs. 
 
Hoe gaat de aanvraag? 
Controleer het aanvraagformulier goed. Kloppen de gegevens, dan kunt u het formulier terugsturen in de 
antwoordenvelop (postzegel niet nodig). 
U kunt de aanvraag ook digitaal doen op de website van Leergeld Den Haag! De aanvraag wordt dan gelijk 
behandeld; er is geen risico dat het formulier kwijt raakt.    
 

 

Eind mei is het aanvraagformulier verstuurd. Bel ons op of mail ons als u 15 juni nog geen aanvraagformulier hebt 
ontvangen. 

T: 070-7796135 / 070-7796136 (ma-don 9.00-12.30) Email: schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl 

Let op: de bijbehorende flyer ontvangt u apart van de nieuwsbrief! 

 

 

 

 

 

 

http://www.haagskinderatelier.nl/groepen


Schooljaar 2020-2021 

Ook al is dit schooljaar nog niet voorbij, toch worden er al afspraken gemaakt voor het komende schooljaar. 
Onderstaande informatie betreft de vakanties en de overige vrije dagen.  

Voor het schooljaar 2020-2021 zijn de volgende roosters vastgesteld: 

Vakantie: 

Data Eerste dag Laatste dag 

Prinsjesdag 15 september 2020  

Herfstvakantie 19 oktober 2020 23 oktober 2020 

Kerstvakantie 21 december 2020 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 26 februari 2021 

Goede vrijdag en Pasen 2 april 2021 5 april 2021 

Meivakantie 26 mei 2021 7 mei 2021 

Hemelvaart 13 mei 2021 14 mei 2021 

Pinksteren 24 mei 2021  

Zomervakantie 19 juli 2021 27 augustus 2021 

Eerste schooldag na de zomervakantie: 30 augustus 2021 

 

Margedagen:  

Voor de groepen 1 t/m 4 zijn nog 2 margedagen vastgesteld, dagen waarop zij vrij zijn.  

Margedag 1 28 oktober 2020 Groepen 1 t/m 4 zijn vrij 

Margedag 2 13 januari 2021 Groepen 1 t/m 4 zijn vrij 

Studiedagen: 

De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2020-2021 als volgt ingepland: 

Maandag 14 september 2020 SCOH studiedag Alle SCOH scholen zijn vrij 

Maandag 28 september 2020 Ouder-Kind gesprekken Alle kinderen zijn vrij 

Vrijdag 27 november 2020 Studiedag 1 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrijdag 29 januari 2021 Studiedag 2 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Dinsdag 6 april 2021 Studiedag 3 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Woensdag 9 juni 2021 Studiedag 4 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrijdag 25 juni 2021 Studiedag 5 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrije middagen: 

4 december 2020 In verband met Sint 

18 december 2020 In verband met Kerst 

16 juli 2021  In verband met de zomervakantie 
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