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Schoolfotograaf 
 
Gisteren is de schoolfotograaf op school geweest. Hij heeft weer prachtige foto’s van de leerlingen en de groepen 
gemaakt. Benieuwd naar het resultaat? Wij ook. Nu moeten we wel een aantal dagen wachten. De kinderen zagen 
er in ieder geval prachtig uit.  
 
 

 
  
Resultaten Drempelonderzoek groep 8 
 
Vandaag hebben leerlingen van groep 8 de resultaten gekregen van het Drempelonderzoek.  
De leerlingen hebben goede scores behaald. Wij zijn heel erg trots op hen. 
Juffrouw Greetje zal de resultaten na de herfstvakantie met de leerlingen bespreken.  
 
 

Informatie over coronabesmettingen 
 
Afgelopen week hebt u twee e-mails van ons gekregen over een leerkracht en een leerling die besmet zijn met het 
coronavirus. Inmiddels hebben we van hen te horen gekregen dat er steeds beter met hen gaat.  
Om u een overvolle mailbox te besparen hebben we besloten om voortaan alleen de betreffende groep te informeren 
als er sprake is van een besmetting. Wij onderhouden contact met de GGD en volgen hun adviezen op.  
Mocht u twijfelen over het al dan niet ziekmelden van uw kind kijk dan in de beslisboom (zie bijlage).  

  
 
 



 
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
 
Tegenwoordig is het heel gebruikelijk dat mensen met camera's en smartphones foto’s maken van alles wat er om 
ons heen gebeurt. Dit gebeurt natuurlijk ook op scholen. Deze beelden worden dan regelmatig snel gedeeld op diverse 
social media kanalen zoals Facebook en WhatsApp, vaak zonder toestemming van de betrokkenen. Dat is natuurlijk 
niet de bedoeling. Scholen moeten een veilige omgeving zijn voor alle kinderen en niet een plek waar zij (en hun 
ouders) het risico lopen ongewenst gefotografeerd te worden. 
Een aantal ouders heeft om die reden geen toestemming gegeven om hun kinderen vast te leggen op beeldmateriaal 
dat op school wordt gemaakt.  
Sinds 25 mei 2018 is  het op de Spiegel dan ook al niet meer toegestaan dat ouders foto’s of filmpjes van de kinderen 
maken in de klas of tijdens externe schoolactiviteiten zoals bijv. het kinderatelier, sportdagen, de musical, de 
Kerstviering etc.  
De leerkrachten mogen wel foto’s en filmpjes maken. Tijdens het maken van foto’s en de filmpjes moet de leerkracht 
er rekening mee houden dat de kinderen waarvoor we geen toestemming van de ouders hebben gekregen niet op de 
foto komen. 
Dat is in de praktijk behoorlijk lastig, want alle kinderen vinden het leuk om op de foto te gaan of gefilmd te worden   
tijdens bijzondere activiteiten, samen met hun vriendjes en vriendinnetjes. Maar een kind uitleggen dat hij of zij niet 
op de foto of de film mag is erg teleurstellend voor een kind. De leerkrachten verzinnen allerlei trucjes om toch foto’s 
en films te maken van de kinderen die wel op de foto mogen. U zult begrijpen dat het spontane er op deze manier 
een beetje van af gaat en daarom wordt er steeds minder beeldmateriaal met u gedeeld. We hebben hier op dit 
moment geen oplossing voor maar wel aan u uitleggen waarom er bijvoorbeeld niks is gedeeld van de 
Kinderboekenweek.  
 

 
Viering van de schoolfeestjes in coronatijd  
 
Binnenkort komen de gezellige en leuke kinderfeestjes op school (Sinterklaas, Kerst). De ouders mogen vanwege de 
coronaregels helaas niet aanwezig zijn bij de vieringen. We willen graag de optredens en de vieringen met de ouders 
digitaal delen. Met bovenstaande informatie in het achterhoofd moeten de ouders die geen toestemming hebben 
gegeven voor het publiceren van de foto’s en filmpjes (via onze website, schoolapp en YouTube kanaal van de 
Spiegel) er rekening houden dat ze het optreden van hun eigen kind niet kunnen zien. Het is misschien verstandig 
dat deze ouders vooraf met hun kind bespreken waarom het niet mag worden gefotografeerd of gefilmd.  

 

28 oktober studiedag voor de Peuterschool en de groepen 1 t/m 4 (kinderen zijn vrij) 
 
Op 28 oktober zijn de peuters en de leerlingen van de groepen 1 t/m groep 4 vrij.  
In het afgelopen schooljaar zijn we met een nieuwe onderwijsconcept, “Leren Zichtbaar maken” gestart. Omdat we 
veel nieuwe collega’s in de onderbouw hebben willen we graag dat zij ook bekend raken met deze schoolontwikkeling. 
Ze krijgen op 28 oktober een training “Grondslag Leren Zichtbaar maken”.  
Binnenkort informeren we alle ouders over de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot Leren Zichtbaar Maken op 
school. 

 

Herfstvakantie 
 
De eerste periode van het schooljaar 2020/2021 zit er al weer bijna op.  
Onze leerlingen kunnen in de komende tijd genieten van prachtige nazomerweer en uitrusten van school.  Ik wil hen 
meegeven: vraag jezelf af of het op dit moment wel zo verstandig is om met veel vrienden en bekenden tegelijk af te 
spreken. We weten dat het in dit soort omstandigheden vaak fout gaat. Blijf alsjeblieft voorzichtig. In lang niet alle 
gevallen is een besmetting te voorkomen, maar sommige dingen kun je nu maar beter even niet doen, hoe jammer 
en vervelend dat ook is. 
 We delen hierbij een aantal tips om je deze dagen door te komen: 

• Ga lekker naar buiten! In dit seizoen is er van alles te zien in de natuur. Vooral in een bos of park kun je 
lekker wandelen en klimmen. Vergeet niet om tijdens je tocht eikels, kastanjes en bladeren verzamelen. 
Ook kun je een spiegeltje meenemen om de sporen van alle paddenstoelen te onderzoeken. 

• Met deze verzameling eikels, kastanjes, beukennootjes of bonte bladeren kun je de leukste 
knutselwerken maken. We kennen de poppetjes en spinnen van kastanjes vast allemaal. 

• Blijf je liever binnen? Ook daar is genoeg te doen! Organiseer bijvoorbeeld een spelletjesmiddag met 
jouw familie. Of lees een spannend boek.  

 



 
 

Veilig naar school 
Sinds de heropening op 11 mei van de basisscholen is bij 24 scholen de ‘Schoolstraat’ ingevoerd. Om voetgangers 
en fietsers ruim baan te geven wordt bij deze scholen, die vaak gelegen zijn in smalle straten, de straat afgesloten 
voor het autoverkeer gedurende de breng- en haalmomenten (tweemaal per dag ca. een half uur). Zo ontstaat 
niet alleen meer ruimte voor het anderhalve meter afstand houden, ook de verkeersveiligheid verbetert. 
Daarnaast stimuleert de Schoolstraat gezonde, ruimte-efficiënte en milieuvriendelijke mobiliteit. De Schoolstraat 
is vooralsnog een tijdelijke maatregel. 
Het is namelijk (financieel) niet mogelijk voor de gemeente, om permanente verkeersregelaars (zoals nu) te blijven 
inzetten. Om de Schoolstraat voort te zetten, wil de gemeente graag met vrijwilligers aan de slag die bij het 
afsluitingshek staan. Die vrijwilligers kunnen ouders of bewoners zijn of andere personen zoals stagiaires en 
onderwijsassistenten, die betrokken zijn bij de school. Na de aankomende herfstvakantie zouden we graag op deze 
willen starten met Schoolstraat verder willen gaan. 
  
Hebt u ’s ochtends van 8.00 uur tot 8.30 uur of ’s middags van 14.45 uur  tot 15.15 uur een half uurtje tijd om bij 
het hek te staan? Geef je dan op via e-mail van school: spiegel@scoh.nl en geef aan op welke dagdelen u 
beschikbaar bent. Wij gaan dan zorgen voor een rooster. Hoe meer mensen zich opgeven hoe beter, dan kunnen 
we de inzet wat spreiden.  
 
De gemeente zorgt voor een instructie , hesjes en een keer meelopen met een verkeersregelaar.  

 Maandagochtend      ja/nee 

 Maandagmiddag       ja/nee 

 Dinsdagochtend        ja/nee 

 Dinsdagmiddag         ja/nee 

 Woensdagochtend   ja/ nee 

 Woensdagmiddag     ja/nee 

 Donderdagochtend   ja/nee 

 Donderdagmiddag    ja/nee 

 Vrijdagochtend          ja/nee 

 Vrijdag middag          ja/ nee 

Buren, opa’s, oma’s tantes of grote broers en zussen (vanaf 18 jaar) kunnen zich natuurlijk ook aanmelden! 
Hartelijk dank alvast, samen zorgen wij voor een verkeersveilige schoolomgeving!  
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Vakantie: 

Data Eerste dag Laatste dag 

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 april 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: 

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 
 

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 
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