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Eerste week op school 
De eerste schoolweek zit weer op, maar wat waren we blij om te zien dat bijna alle leerlingen er weer waren. 
Ook verwelkomen we natuurlijk de nieuwe  leerlingen die deze week voor het eerst op school waren.  
 
Tijdens de start van de week zagen we wat nerveuze gezichten, maar dat was nergens voor nodig. Alsof de 
kinderen nooit weggeweest waren. Het voelde voor ons in ieder geval als een geslaagde week en wij hopen dat 
onze leerlingen dat ook zo ervaren hebben.  
 

  
 
 

Geen uitstapjes 
Het RIVM-beleid is dat voor volwassenen de 1,5 m afstand regel te allen tijde van toepassing is. Bij uitjes waarbij 
we te maken krijgen met mensen van buiten de organisatie, kunnen wij deze 1,5m niet garanderen. Daarom 
handhaven we het beleid dat uitstapjes tot nader order niet zijn toegestaan. 
 
We hopen natuurlijk dat deze epidemie snel minder wordt waardoor uitstapjes weer gewoon mogelijk zijn. 
Uitstapjes kunnen dus wel ingepland worden in de jaarkalender. Of het uitje door kan gaan, is afhankelijk van de 
RIVM-regels en de bestuurlijke beleidsregels die op dat moment gelden.  
  

Traktaties op (peuter) school 
Trakteren mag, maar alleen met eten en drinken dat niet thuis is bereid. 
Bijvoorbeeld: 

 Een appel mag wel, een zelfgebakken appeltaart niet. 

 Cake uit de winkel mag wel, een cake die thuis in plakjes is gesneden en versierd mag niet. 
 Chips in een zakje mag wel, chips aan een dropveter geregen als ketting mag niet. 



 
 
 

Informatie filmpje in plaats van informatie avond 
 
Normaal informeren u tijdens de informatie avond over alle belangrijke dingen in het nieuwe schooljaar. Dit keer 
moeten we dat helaas op afstand doen.  
Volgende week dinsdag ontvangen alle ouders een informatie filmpje van de leerkrachten. Ook vanuit directie 
wordt in de week van 11 september een filmpje voor de ouders gemaakt.  
 

 
 
Richtlijnen gymkleding 
 
Sportkleding voor de gym. 
Dit is andere kleding dan waar je in loopt op school.  
De 3B’s zijn afgedekt (Borsten, Buik en Billen). ‘Spaghetti’ bandjes zijn niet toegestaan. Zaalschoenen zijn schoon. 
We dragen geen sieraden als we naar de gym gaan.  
 

 

 
 
 
 



 
Gezocht:  

Enthousiaste ouders voor de ouderraad en/of subcommissies! 

 
 
Wat bieden we jou? 
Een leuk team enthousiaste ouders die met elkaar de schouders eronder zetten. Je bent nog meer betrokken bij de 
school van je kind(eren). Eénmaal per jaar gaan we met elkaar een hapje eten. Dus een gezellige groep mensen die 
zich inzet voor de kinderen op de school. Interesse? Vind je het leuk om het team te komen versterken?  
Stuur een e-mail naar juffrouw Petra: poosterwijk@scoh.nl 
 

De ouderraad 
De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die samen met de leerkrachten invulling geeft aan alle feestelijke 
activiteiten die op de Spiegel gevierd worden. 
Om alle feestelijkheden te kunnen organiseren wordt van de ouders jaarlijks een ouderbijdrage van 15 euro 
gevraagd. Deze ouderbijdrage wordt geïnd en beheert door de administratie van de school. 
  
Wat doet de ouderraad? 
De ouderraad helpt het leerkrachtenteam jaarlijks bij het organiseren van de volgende activiteiten: 
Kinderboekenweek, Sinterklaasviering, Kerstviering, Pasen en de Koningsspelen. Nieuw dit jaar is het (hopelijk 
jaarlijks terugkerende) Open Podium.  
 
Hoe gaat de ouderraad te werk? 
De ouderraad heeft een voorzitter (juffrouw Petra) en een notulist. Daarnaast kent de ouderraad overige leden die 
net als de voorzitter en de notulist deelnemen in de verschillende subcommissies. 
 

Wat doe je als lid van de ouderraad? 
De ouderraad vergadert gemiddeld zes keer per jaar in de personeelskamer van school. Deze vergadering vinden 
plaats op een dag en/of avond welke het beste uitkomt voor alle leden. Dit om alle leden van de ouderraad zoveel 
mogelijk in de gelegenheid te stellen bij deze vergaderingen aanwezig te kunnen zijn. De vergaderingen zijn altijd 
onder leiding van de voorzitter. 
 
Subcommissies 
Voor iedere activiteit waar de leden van de ouderraad bij betrokken zijn wordt een subcommissie ingesteld. Deze 
subcommissies bestaan uit de voorzitter (juffrouw Petra) en een aantal leden van de ouderraad. Tijdens de eerste 
vergadering van het schooljaar worden deze subcommissies verdeeld onder de verschillende geïnteresseerden 
binnen de ouderraad. 
  



Vanaf het moment dat alle activiteiten verdeeld zijn, is iedere subcommissie zelf verantwoordelijk voor het 
invulling geven aan en organiseren van een van de feesten en eventuele voorafgaande periode. 
  
De leden binnen een subcommissies bedenken samen de invulling van een periode of dag. Ze maken een 
vergaderplanning en verdelen onderling de taken. Zo valt er te denken aan bijvoorbeeld: 

 Maken dagprogramma 

 Inkopen cadeaus en traktaties 

 Voor kinderen met een allergie verzorgen we indien noodzakelijk aangepaste traktaties 

 Inhuren benodigdheden om activiteit te kunnen realiseren en afstemming met bedrijven 

 Informeren ouders 

 Vragen om hulpouders voor versieren school of als hulp tijdens de activiteit 

 Eerste aanspreekpunt voor de hulpouders op de dag zelf 

 Opruimen en school weer ontdoen van versiering met behulp van hulpouders 

 Maken van informatief stukje voor het algemeen jaarverslag 

 Ect. 
 
Tijdens de algemene OR-vergadering wordt er een terugkoppeling of een vooruitblik gegeven over de activiteiten. 
Ervaringen worden gedeeld met elkaar en zo nodig kan extra hulp gevraagd worden. 
  
Tijdens de vergaderingen en in subcommissies wordt er niet alleen serieus en hard gewerkt, er wordt ook veel 
gelachen. En als op de dag zelf ruim 220 leerlingen met een blij gezicht rondlopen en weer met mooie verhalen 
naar huis gaan, dan is dat natuurlijk een hele mooie beloning voor al het verzette werk. 
   
Op een andere manier helpen? 
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande interesse hebben gekregen in het werk van de ouderraad dan horen 
wij dit graag.  
Is deelname aan de ouderraad voor u niet mogelijk, maar wilt u wel betrokken zijn bij de verschillende 
activiteiten? Dat kan natuurlijk ook! 
U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan slechts 1 of meerdere subcommissies.  
Verder zijn voor de verschillende activiteiten die tijdens de feestelijkheden worden georganiseerd, ook altijd 
hulpouders nodig. 
Vooralsnog heeft zich slechts een moeder aangemeld en het zou ontzettend jammer zijn als alle festiviteiten 
slechts beperkt kunnen plaatsvinden. Alleen kunnen wij dit niet organiseren. Wij hebben uw hulp nodig! 
Wilt u helpen? Mail dan naar poosterwijk@scoh.nl  
Mocht u punten willen inbrengen voor een van de vergaderingen, dan kan dit natuurlijk ook via bovenstaand e-
mailadres.  
 
Hopelijk horen wij snel van u! 
 
 

Overblijf 

De organisatie Sporttalent zorgt ervoor dat onze pauze wordt ingeruild voor een echt lesprogramma waarin de 
leerlingen verschillende sportactiviteiten aangeboden krijgen zoals voetbal, hockey, basketbal etc. De leerling 
ontdekt zijn talenten op het gebied van sport.  

De groepsleerkrachten hebben pauze en kunnen met een gerust hart de leerlingen naar hun sportactiviteit laten 
gaan.  
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Haags Kinderatelier (HKA) 
 
As. woensdagmiddag en zondagochtend kunnen kinderen uit groep 7 en 8 GRATIS meedoen aan het Prinsjesatelier 
in Atelier van Speijk voor chique hofmode met mooie stoffen op een paspopje. 
  

          PRINSJESFESTIVAL; inschrijving via website HKA gratis deelname 

wo 9-9-2020 13.30-15.00 9-90j WS hofmode op een paspopje  Atelier van Speijk 
  

zo 13-9-2020 11.00-12.30 9-90j WS Prinsjesatelier hofmode  het koningshuis Atelier van Speijk 

zo 13-9-2020 11.00-12.30 9-90j WS Prinsjesatelier hofmode  het koningshuis Atelier van Speijk 
  
En begin oktober in Atelier van Speijk een korte naschoolse cursus ihkv de Maand vvan de Geschiedenis, thema 
Oost-West. 
Daar kunnen op dit moment nog zes kinderen uit groep 5 en 6 en tien kinderen uit groep 7 en 8 GRATIS aan 
meedoen, na inschrijving via het formulier vóór 10 september as. op www.haagskinderatelier.nl/agenda 
Wil je dit met de ouders delen en aan je leerkrachten vragen of zij de kinderen hier op willen attenderen? 
  
MAAND VAN DE GESCHIEDENIS thema Oost-West;  gratis 
Inschrijven individueel, als cursus van drie lessen via popup-formulier 
  

vr 2-10-2020 15.45-17.15 7-9j WS Ganesha op de troon n.a.v. Indiase Hindu-legende 

vr 2-10-2020 15.45-17.15 10-12j WS oosterse prinses maken; ragfijne stoffen op paspopje 

            

vr 9-10-2020 15.45-17.15 7-9j WS Japanse geisha-popjes op paneel 

vr 9-10-2020 15.45-17.15 10-12j WS Japanse tuin; ontwerp en maquette maken 

            

vr 16-10-2020 15.45-17.15 7-9j WS theaterpop uit het Japanse No-theater 

vr 16-10-2020 15.45-17.15 10-12j WS Geisha of Samurai; Japans erfgoed op paspopje 
 
 

 
 
 
 

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 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 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.haagskinderatelier.nl%2Fagenda&data=02%7C01%7Cebilkic%40scoh.nl%7Cd959f17763ad461b4faa08d850a04bfe%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C637347996699806306&sdata=KoiB0BaCIOfkZTKUuvx%2FB3d5YJU94azFKf1eFG0fATw%3D&reserved=0


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 

 

  
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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