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Deze week begint de Kinderboekenweek



In het kader hiervan zijn er weer een mooi aantal nieuwe boeken aangeschaft.



Ze zijn nu te bewonderen bij het podium en zullen binnenkort in de bieb worden geplaatst.

FLEUR IN GROEP 1/2A
Zoals jullie weten is Fleur,
een van de leerkrachten
van groep 1/2a, al enige
tijd ziek.
Aan het begin van dit
schooljaar bleek dat Fleur
niet zou kunnen starten in
de groep. Gedurende haar
herstelproces is voor
Fleur duidelijk geworden
dat een overstap naar een
andere school wellicht
beter was. Daarom is, in
overleg besloten dat Fleur
niet terugkeert op De
Spiegel als ze weer beter
is. Fleur heeft dit in een
persoonlijk bericht zelf als
volgt verwoord:

“Lieve ouders en kinderen
van de Spiegel. Met pijn in
het hart, maar met de overtuiging het goede te doen,
heb ik na een periode van
bezinning, in overleg met
stichting Kom Leren, besloten om te stoppen bij OBS
de Spiegel. Ongewis wat de
toekomst brengen zal, kijk
ik inmiddels in dankbaarheid terug op 18 jaar samenwerken, plezier en persoonlijke groei. De Spiegel is
een bijzondere school met
meer dan het standaard
programma en veel ouderbetrokkenheid. Deze heb ik
altijd als zeer motiverend en
warm ervaren, heel hartelijk

dank daarvoor en voor het
vertrouwen dat jullie me
gaven.
Natuurlijk zullen jullie mij
nog op het schoolplein en bij
activiteiten tegen komen als
de moeder van Sébas : )
Liefs Fleur en tot gauw ziens!
Zo lang Fleur nog ziek is,
zal ze vervangen worden
door Noëlle van Hout. De
ouders van groep 1/2a
worden in een aparte brief
nader geïnformeerd over
de opvolging van Fleur en
de voortgang in de groep.

vóór de
Herfstvakantie.

We wensen iedereen een
mooie week!!!
De school bemaandag 21 ok-

teit mee te doen en vragen om iets mee te nemen alleen nog via de
nieuwsbrief worden gesteld. Soms is er een bijlage toegevoegd zoals deze
keer de ouderbrieven van

de nieuwe IPC thema’s.
Houd de informatie in de
nieuwsbrief daarom goed
in de gaten. Voordat je
het weet mis je iets!

deze week vlak na de
Spektakelweek plaatsvindt
en we ook al begonnen
zijn met de voorbereidingen van de kunst– en cultuurworkshops zijn er nu
geen schoolbrede activitei-

tober.

In dit nummer:

KINDERBOEKENWEEK
Deze week begint de Kinderboekenweek. Het thema is deze keer “Reis
mee!”. Op school wordt
er in de groepen aandacht
besteed aan de Kinderboekenweek, maar omdat

ste nieuwsbrief

gint weer op

INFORMATIE
Deze nieuwsbrief komt
een keer in de twee weken uit. We proberen
zoveel mogelijk informatie
te bundelen in deze brief.
Dat betekent dat uitnodigingen om aan een activi-

Dit is de laat-

ten. Wel zijn er nieuwe
kinderboeken aangeschaft. De Kinderboekenweek eindigt op 13 oktober.
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