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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.  
Afgelopen dinsdag hebt u een informatie filmpje van de leerkracht gekregen. We willen u vriendelijk vragen om 
informatie film te bekijken.  
 

 
 

Studiedag 14 september 
 
Op maandag 14 september hebben we op school een studiedag. Kinderen zijn op maandag vrij. De leerkrachten 
zijn tijdens de studiedag hard bezig op school. 
Tijdens deze studiedagen komen belangrijke onderwerpen aan bod die de leraren staat te stellen continue beter in 
te spelen op de behoeften van leerlingen als groep, als individu en de onderwijsmethoden. 
 

Prinsjesdag kinderen zijn vrij 
 
Den Haag staat dinsdag 15 september volop in het teken van Prinsjesdag 2020. 
Alle kinderen die basisonderwijs volgen in Den Haag zijn vrij op Prinsjesdag.  
 

 
Koffie ochtend groep 8 
 
De eerste koffie ochtend staat voor 23 september gepland.  
In plaats van koffieochtend organiseren we een informatie avond voor de ouders van groep 8. 
Binnenkort krijgen alle ouders van groep 8 een aparte uitnodiging voor de informatieavond.  



 
 
 
Hoe de koffie ochtenden voor de andere groepen  vorm gaan krijgen, daarover volgt later meer informatie.  
 
 

Schoolkosten 2020-2021 
 

Vanaf dit schooljaar 2020/2021 wordt de wijze van betalen van de schoolkosten gewijzigd. 
Wij gaan gebruik maken van een nieuw systeem, namelijk WIS Collect. 
Eind september ontvangt u hier meer informatie over via de e-mail, evenals de factuur die dan via IDEAL 
betaald kan worden, eventueel in termijnen. Het betalen in termijnen moet worden overlegd met de 
administratie. Neemt u hiervoor contact op met mevrouw Linda Hagemans. 
 

Onderstaand wel alvast een overzicht van de kosten (goedgekeurd door de MR), maar wacht a.u.b. 
met betalen op de factuur die u binnenkort krijgt. 
 

U ontvangt dit schooljaar een factuur voor:  
Overblijf (verplicht)              €   280,--  *  
Overblijf 2e kind                    €   230,--        
Overblijf 3e kind                    €   180,--             
Ouderbijdrage (vrijwillig)     €     15,--  
Schoolreisje                            €     30.— (alleen de ouders die vorig jaar nog niet betaald hebben,     

                                ontvangen in januari 2021 een factuur)  
*kinderen met een ooievaarspas krijgen, NA het scannen van de pas, €  50,-- korting. 
  

 
 

Ooievaarspas 
 

Dit schooljaar moeten alle ooievaarspassen weer gescand worden. 
Geeft u de pas(sen) alstublieft mee in een enveloppe aan uw oudste kind, voorzien van de naam en 
groep van uw kind(eren). 
Wij zullen de pas(sen) dan zo spoedig mogelijk scannen en weer in de enveloppe meegeven aan uw 
oudste kind. 



 

 
 
 

Privacy op school 
 
De school behandelt  de privegegevens van uw kind zorgvuldig. Van leuke activiteiten of bijzondere 
gebeurtenissen maken we graag foto’s of korte video’s. Aan het begin van het schooljaar (of tijdens de inschrijving 
van uw kind bij ons op school) vragen we u met behulp van een formulier om toestemming voor het gebruik van 
de foto’s. Vanaf dit schooljaar hoef dat niet meer. U hebt een keer uw toestemming voor dit onderdeel aan ons 
gegeven en dat vinden wij genoeg. In het geval dat u toch uw toestemming wil intrekken willen we u vragen om dit 
aan ons door te geven.   
 

Leuke activiteiten op school 
 
Ondanks corona zijn we blij dat we naast de gewone lessen ook de kunstlessen op school kunnen organiseren.  
De kleutergroepen en groep 3 krijgen in komende periode een aantal lessen van de kunstenaars van het Haags 
Kinderatelier (HKA). 
 
Afgelopen woensdag zijn de eerste lessen gestart. Hierbij een paar foto’s.  
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

  
 

 
 

Gezocht:  
Enthousiaste ouders voor de ouderraad en/of subcommissies! 

 
 
Waarom lid van de Ouderraad? 
U loopt de school nu niet meer zo snel binnen als in de tijd van voor de 
coronaperikelen. Het is leuk om betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van 
de school van je kind(eren). Het is leuk, gezellig en ontspannend om te doen 
en kost niet veel tijd. We snappen dat iedereen het druk heeft maar we 



hebben nog maar heel weinig aanmeldingen binnen. Vele handen maken 
licht werk.  
 
 
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! 
 
 
 
 
 
 

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 

 

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 
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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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