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Drempelonderzoek in groep 8 op 13 oktober 
De groep 8 leerlingen moeten in het laatste jaar van hun basisschoolperiode een aantal toetsen maken waaronder 
het  drempelonderzoek.  
Wat een drempelonderzoek is en welke onderdelen getoetst worden vertellen wij aan de ouders van groep 8 op 
op 1 oktober (tijdens de informatieavond).  
 

Coronamaatregelen 
 
Omdat de situatie in onze regio kritiek is door het snel oplopende aantal coronabesmettingen, doen we een 
dringend beroep op jullie allemaal om de maatregelen van het RIVM na te leven. Er is geen ruimte meer voor 
eigen interpretatie. 

 Ouders mogen (nog steeds) niet in het schoolgebouw.  

 Ouders geven hun kinderen af bij de ingang van het schoolplein. De ouders van de peuters en de kleuters 
mogen hun kinderen bij het lokaal brengen en ophalen. Dringend verzoek is om het schoolplein meteen 
te verlaten.  

 Alle contacten met ouders (inclusief 10-minutengesprekken) verlopen telefonisch en/of digitaal.  

 Externen in het schoolgebouw moeten tot het minimum beperkt worden. 

 Buitenschoolse activiteiten excursies, uitstapjes, sportdagen en andere buitenschoolse activiteiten die in 
de komende 3 weken gepland staan, gaan niet door. 

 
De basisregel blijft dat de 1,5 meter maatregel onverkort van kracht is. Dus ook op het schoolplein. 
 

Luizen 
 
In de verschillende groepen zijn bij een aantal kinderen luizen geconstateerd.  
Wij vinden het van belang u hiervan op de hoogte te stellen. De luizencontroles zijn op school niet meer mogelijk. 
Om uitbreiding van hoofdluis te voorkomen, hebben wij uw medewerking nodig. Wij vragen u om bij uw 
kind(eren), maar ook bij uzelf en andere huisgenoten de haren te (laten) controleren op hoofdluis. Bij 
aanwezigheid van luizen en/of neten (eitjes) verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te melden aan de school.  
 
Via de website van het RIVM kunt u folders downloaden over hoofdluis  
http://rivmtoolkit.nl/  
 

 Wanneer in uw gezin hoofdluis voorkomt, moet u iedereen die hoofdluis heeft tegelijkertijd  
behandelen. Laat er dus geen tijd tussen zitten.  

 Dagelijks met een speciale stalen netenkam het natte haar (met gewone crèmespoeling erin)  
intensief kammen gedurende twee weken, is even effectief als behandeling met een  
hoofdluismiddel. Of u kunt naast het kammen middelen met dimeticon (voorkeur), malathion, of 
permetrine gebruiken die verkrijgbaar zijn bij de drogist of apotheek.  

 Het is onnodig en onverstandig om het haar met een bestrijdingsmiddel te behandelen als u geen  
hoofdluizen of verse neten heeft gevonden.  

 Blijf regelmatig controleren op hoofdluis.  

 Als u nog vragen heeft, kunt u bellen met de school. 

http://rivmtoolkit.nl/


Gevonden voorwerpen 
Hebben de kinderen in of rondom de school (waardevolle) spullen verloren? Dan kunnen ze iedere schooldag van 
8.00 tot 15.00 uur navraag doen de conciërge. Indien van toepassing zal hij de kinderen doorverwijzen naar de 
dozen met gevonden voorwerpen. 
Waardevolle gevonden voorwerpen (telefoons, etuis, fietsensleutels, pasjes, sieraden e.d.) worden bij de 
administratie bewaart en andere zaken (kledingstukken, boterhamtrommels) kunnen in de dozen met gevonden 
voorwerpen worden teruggevonden. 

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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