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De Spiegel Spetter Spektakelweek is begonnen!!



Vanmorgen was er op het schoolplein de openingsdans en werd het Spiegellied geoefend.



We wensen iedereen veel plezier deze week!!

VOOR DE OUDERS VAN GROEP 4-5
Voor de ouders van groep
4-5
Donderdag 19-9 gaan wij
‘s morgens in de klas koken. Hiervoor moeten de
kinderen de volgende dingen mee naar school nemen.

Een plankje , een schilmesje (veilig ingepakt),
bordje en bestek en
drinkbeker. Dit samen in
een plastictasje.
Zoals ( via briefje op het
bord) reeds aangegeven
kunnen we ook nog wat

hulp gebruiken.
Intekenlijst hangt bij de
deur.
Wij beginnen rond 9:30
en gaan om 11:45 samen
eten.

OUDERAVOND VVE
Op 1 oktober vindt de
https://mailchi.mp/
gezamenlijke ouderavond
mik-kinderopvang/
plaats van KDV Villa Luna,
ouderavond-2511717
KDV Toermalijn en OBS
De Spiegel. Er zijn inmiddels voldoende inschrijvin- We hopen jullie allemaal te
gen om de avind te laten
zien op 1 oktober!!
doorgaan. Inschrijven kan
nog steeds via onderstaande link:

HOND IN DE KLAS GROE P 1/2 EN 3 /4
Vanaf 1 oktober gaan de
groepen 1 /2 en 3/ 4 meedoen aan een korte cursus
omgaan met honden.
Hiervoor komt Francine
Snijders 3 keer naar
school waarvan 2 keer
met haar hiervoor getrainde hond. De eerste
les wordt gegeven met
een handpop. Zo kunnen
kinderen in een heel veilige omgeving al wat li-

chaamstaal leren zien en
gedrag oefenen. Kinderen
gaan leren de lichaamstaal
van de hond te herkennen
en te begrijpen. Ze gaan
ook leren wat een hond
wel en niet fijn vindt en
wat je dus beter wel en
niet kunt doen met een
(vreemde) hond. Het
doel van deze lessen is
het wegnemen van angst
voor honden en het aan-

leren van veiliger gedrag
van kinderen naar honden
zodat onnodige ongelukjes voorkomen kunnen
worden.
Heeft uw kind angst voor
honden geef dit dan door
aan de leerkracht, dan
krijgen ze een extra veilig
plekje en houden we daar
natuurlijk rekening mee.
Ook allergieën voor dieren graag even doorgeven.
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NIEUWE LEERLINGEN
Aan het begin van dit
schooljaar zijn er weer
veel nieuwe leerlingen op
De Spiegel gestart. Na de
eerste schoolweken willen
we ze graag aan jullie
voorstellen:

ters, Nina Li, Sophie Henatsch, Michelle Roberts,
Ofelia Stungys, Emilia
Koolen, Merlijn Theunissen, Léon Bovry, Natalie
Steinauer en Noud Zuidema.

In groep 1/2 zijn dit jaar
begonnen: Stijn de Graaf,
Daniel Jackson, Pieter Fra-

In groep 3 zijn gestart:
Ryan de Jonge, Inez Maxamed en Stef Stontos

In groep 5 is Emily Kuckart begonnen.
In groep 7 zijn Anna Kingma en Deniz Elmacioglu
gestart.
We wensen alle starters
veel succes en plezier op
onze school!!

ONDERWIJSMONITOR
Al vele jaren wordt er in
Limburg onderzoek gedaan naar verschillende
aspecten van het onderwijs in deze regio. Die
onderzoek wordt uigevoerd door Universiteit
Maastricht en is een samenwerking tussen universiteiten, hogescholen
en schoolbesturen in de
provincie.
Een deel van dit onderzoek richt zich op taalontwikkeling van kinderen en
jong-volwassenen en heette voorheen “Moelejaan”.
Tegenwoordig wordt dit
onderzoek uitgevoerd

onder de naam
“Onderwijsmonitor Limburg” en is het breder van
opzet dan alleen taalontwikkeling.

vragenlijst in te vullen en
terug te bezorgen op
school. We stellen voor dit
te doen uiterlijk vrijdag 27
september a.s.

Ook onze school neemt al
vele jaren deel aan dit
onderzoek. Dat doen we
door meetgegevens uit
het CITO LOVS en de
Eindtoets door te geven
en door het uitreiken van
vragenlijsten. In groep 8
gaat er binnenkort zo’n
vragenlijst meegegeven
worden aan de kinderen.

Namens de onderzoekers
bij voorbaat dank voor het
invullen!

We willen aan de ouders
van groep 8 vragen de

Meer info over de Onderwijsmonitor is te vinden via
onderstaande link:
https://
www.educatieveagendalimb
urg.nl/onderwijsmonitor-p/
het-kort

Het fruit op het schoolkamp is gesponsord
door

Superlekker!!! Dank je wel!
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