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Deze keer in 
Spiegelschrift: 

 
 Sinterklaas komt op de 

Spiegel 

Onderwijsinhoudelijk 

 Studiedag 27 

november in het kader 

van Leren zichtbaar 

maken 

 Op tijd naar school 

 

Vakantiedagen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rommelpiet 

Dat was even schrikken....donderdagochtend kwamen de kinderen in 
de klas en er was een heleboel rommel gemaakt door de rommelpiet. 
Gelukkig konden we het samen snel opruimen.  
Komende twee weken wordt het spannend. Wanneer komt Sinterkaas 
naar de Spiegel? 

 

 
 

 

 

 

Onderwijs inhoudelijk 

Studiedag 27 november in het teken van het  
Leren Zichtbaar Maken 

 
Op vrijdag 27 november zijn alle kinderen vrij! De leerkrachten zullen die 

dag zelf leren en werken aan onze onderwijskwaliteit.   
Goed lesgeven is dus geen kwestie van fingerspitzengefühl? Van 
talent, gevoel of routine? 
Onderwijs werkt pas echt als kinderen het leuk vinden om uitgedaagd 
te worden, als ze durven aan te geven wat ze niet begrijpen, als ze 
iets willen leren, als ze fouten durven te maken. 
 



 
 
 
 

Op tijd naar school 
 

Wij willen graag dat onze leerlingen dagelijks op tijd in de klas zitten. 
Het is heel vervelend als leerlingen te laat komen, omdat het de les 
verstoort. Maar bovenal gaat het ten koste van kostbare onderwijstijd. 
Zij missen een deel van de les. Veelvuldig te laat komen zorgt voor 
een (grotere) achterstand. Wees daarom op tijd!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vakantie: 

Data Eerste dag Laatste dag 

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 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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