
 
 
 
 

Resultaten van de Centrale Eindtoets  
De resultaten van de Centrale Eindtoets van groep 8 zijn binnen. 
Wij zijn heel trots op onze leerlingen want ze hebben geweldige resultaten behaald. Het  

landelijk gemiddelde voor de Centrale Eindtoets is 534. Onze leerlingen hebben een score 
van 539 behaald. Goed gedaan allemaal! 

 

De leerlingen, leerkrachten en de ouders hebben in de afgelopen jaren samen keihard 
gewerkt om dit resultaat mogelijk te maken.  

Onze school heeft daarnaast steeds gewerkt aan het versterken van de 

onderwijskwaliteit .  
 

Onze leerlingen weten waar ze staan in hun leerproces. 

 
 

Ze weten aan welke doelen ze moeten werken. 

 
 
 

Nieuwsbrief    21-05-2021 



Onze leerlingen zijn zeer betrokken.  
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Coronabesmettingen 

De afgelopen week was een zeer drukke week. Nu de corona cijfers in Nederland dalen, 

stegen bij ons op school de corona besmettingen.  
We hebben meerdere berichten gekregen over de coronabesmettingen.  

De coronabesmettingen zijn in groep 6/7 geconstateerd en de groep zit sinds zaterdag 22 
mei in quarantaine.  

Wat hebben we gemerkt in de laatste weken? 

1. Heel veel leerlingen komen naar school met de verkoudheidsklachten.  
Voor de leerkracht is heel erg moeilijk om te bepalen of de kinderen corona 

gerelateerde klachten hebben of griepklachten. Wij zijn geen artsen en we 

willen ook niet op de stoel van een arts zitten.  
Daarom willen we u vragen om kritisch naar gezondheid van uw kind te kijken. 

Als ze verkouden zijn moeten ze thuis blijven. Ook als u het vermoeden hebt 
dat de klachten corona gerelateerd zijn, adviseren we u om uw kind te laten 

testen.  

2. Als een klas in quarantene zit blijkt dat de leerlingen toch naar buiten gaan en 
speelafspraken met elkaar maken. Daardoor stijgen mogelijk de 

besmettingscijfers.  
3. Sommige ouders zijn op zoek gegaan naar de oorzaak van de besmettingen. 

Echter, daar gaat het helemaal niet om. Ons gaat het om de veiligheid van 

iedereen in de school. We willen nu zoveel mogelijk besmettingen voorkomen. 
Dat kan alleen als iedereen meewerkt aan de afgesproken regels.  

 

Wij leven in een bijzondere tijd. Niemand van ons heeft het virus bedacht. Corona heeft 
ons allemaal overvallen. Het enige dat we moeten doen is voor elkaar zorgen en ons aan 

alle afspraken houden. Dat houdt in dat we  thuisblijven bij gerelateerde klachten en 
vooral geen risico's nemen. Zorg goed voor jezelf en voor anderen.  

  

Hierbij een aantal regels: 
 

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen wel naar de basisschool:  
 

• als ze af en toe hoesten,  

• met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of 
benauwdheid.  



 

Zij moeten thuisblijven als:  

 
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en 

keelpijn);  
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan 

incidenteel) hoest. 

• zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat;  
• het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;  

• het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, 

ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die 
persoon een negatieve testuitslag heeft; 

 • het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het 
kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt 

tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.  

Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur 
volledig klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten 

hebben, mogen ook weer naar school.  
 

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:  

 
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en 

keelpijn),  

• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is 
van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is,  

• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,  
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.  

 

Voor meer informatie en beslisbomen over thuisquarantaine bij kinderen, zie:  
lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen. 

 
 

 

                                           Brief MR 

Beste Ouders, 

  
Zoals u kon lezen in de nieuwsbrief van afgelopen week, organiseert de MR een online 

Meet & Greet bijeenkomst op dinsdag 1 juni, van 20:30 tot 21:15. Wilt u deelnemen, surf 
dan naar https://zoom.us/join, log in met de volgende meeting ID: 954 3045 1115 en 

wachtwoord 818952. 

U kunt dan kennismaken met ons, horen wat we afgelopen jaar hebben gedaan, en 
kijken of u misschien ook aan de MR zou willen deelnemen (vooral als uw kind in de 

onderbouw zit). Ook kunt u vragen, opmerkingen of zorgen met ons delen met een 

algemeen belang, dus die voor alle leerlingen belangrijk zijn. Er zullen geen leerkrachten 
aanwezig zijn.  

  
Met vriendelijke groet, 

 

Medezeggenschapsraad “CBS De Spiegel” 
 

 
 

               Schoolspullenpas voor kinderen tussen 4-18 jaar 

               
 
Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met een Haagse Ooievaarspas kunnen bij 

Leergeld Den Haag de Schoolspullenpas aanvragen. Met deze Schoolspullenpas kunnen 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fjoin&data=04%7C01%7Cebilkic%40scoh.nl%7Caf0d27bc00f14aa5d38c08d9210f6250%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C637577172237290632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AfmxYeb5VrNLczsKi3aMwYyztIvxyp63q4O%2FJBTuOU8%3D&reserved=0


ze, samen met hun ouders, 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 kinderen op de basisschool; € 250 voor 
brugklasleerlingen en € 150 voor leerlingen vanaf de tweede klas van het voortgezet 

onderwijs. 
Zelf aanvragen met het aanvraagformulier? 

Eind mei heeft Leergeld Den Haag een aanvraagformulier gestuurd op naam van het 

kind. Ouders kunnen de gegevens op het formulier controleren. Kloppen de gegevens, 
dan kan het formulier, met een handtekening van de ouder/verzorger, naar Leergeld Den 

Haag worden teruggestuurd. Gebruik hiervoor de antwoordenvelop (postzegel niet 

nodig). 
Digitaal aanvragen: snel en makkelijk 

U kunt de aanvraag ook digitaal doen op de website van Leergeld Den Haag: 
https://www.leergelddenhaag.nl/aanvraagssp 

Aanvraagformulier niet ontvangen? 

Bel of mail met Leergeld Den Haag als u 8 juni nog geen aanvraagformulier hebt 
ontvangen. 

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

 

 

                                           Vrije dagen en vakanties 

 

Data Eerste dag Laatste dag 

Zomervakantie 19 juli 2021 27 augustus 2021 

 

 

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

volgt ingepland: 

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: 

16 juli 2021  In verband met de zomervakantie 

 

 


