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Onlangs is de nieuwe huisstijl en website gepubliceerd.



Ook op deze nieuwsbrief prijkt vanaf vandaag het nieuwe logo



Binnenkort zullen de nieuwsbrieven geplaatst worden in een nieuw ouderportal.



Voor nu blijft de nieuwsbrief nog even zoals hij is en ver-

HUISVESTING
Afgelopen weekend verscheen er in Dagblad De
Limburger een artikel
waarin het “Integraal Huisvestingsplan” van de Gemeente Maastricht werd
besproken. In dat huisvestingsplan kwam ook De
Spiegel ter sprake. De
publicatie van het artikel

kwam voor ons nogal onverwacht en voordat we
hier met het team, medezeggenschapsraad en ouders over hebben gecommuniceerd. Binnenkort
vindt er een overleg plaats
tussen het bestuur en de
medezeggenschapsraad
waarin de bestuurders

helderheid zullen geven
over de plan en de totstandkoming ervan. Als
er nu al vragen zijn over
het huisvestingsplan van
de gemeente, dan kunnen
die gesteld worden aan
de directie.

RELATIES EN SEKSUALI TEIT
Deze week zijn we gestart in groep 6-7-8 met
het thema ‘Relaties en
seksualiteit’.
Best spannend voor veel
kinderen! We doen dit
middels de methode
‘Relaties en seksualiteit’
van de Rutgersstichting.
(kenniscentrum seksualiteit).
Er zullen onderwerpen
aan de orde komen als :
- Wie ben ik? (zelfbeeld/
zelfliefde)
- Lichamelijke ontwikkeling- jongen/ meisje/
puberteit
- Voortplanting en gezinsvorming
- Sociale en emotionele
ontwikkeling
- Seksuele weerbaarheid
Bij de opbouw van deze
onderwerpen is rekening
gehouden met de ontwikkeling van het kind. De

lessen zijn leeftijdsadequaat
en groeien als het ware met
de kinderen mee.
Aan groep 6, 7,8 zal op momenten samen en momenten apart lesgegeven worden.
Doel: kinderen kunnen zich
ontwikkelen tot een persoon die:
- Respect heeft voor zichzelf
en anderen
- Zich bewust is van eigen
en andermans gevoelens,
wensen, mogelijkheden en
opvattingen.
- Steeds betere beslissingen
kan nemen op het gebied
van relaties en seksualiteit.
In groep 7 zal ook een stukje meidenvenijn aan de orde
komen. Meisjes pesten anders dan jongens. Jongens
pesten over het algemeen
op een directe en fysieke

manier. Meisjes verweven
het pestgedrag in hun sociale relaties: door te roddelen over elkaar, door
buitensluiten en isoleren,
negeren en afwijzen. Dit
gebeurt vaak buiten het
gezichtsveld van volwassenen. We willen kinderen
hierin ook een stukje bewustwording meegeven en
begeleiden om te voorkomen dat dit gebeurt of te
herkennen áls het voorkomt.
Jij als ouder kunt je kind
ondersteunen en begeleiden in alle ontwikkelingen
en vragen die je kind heeft
rondom deze onderwerpen. Tips? Kijk eens op:
https://
www.seksuelevormig.nl/
lesmateriaal-kriebels-jebuik
Groetjes Vivian, Julie &
Melissa
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ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERVERENIGING
Op woensdag 27 november om 20.00 uur houdt
de oudervereniging haar
Algemene LedenVergadering (ALV) op school. Alle
ouders die ouderbijdrage
betalen zijn hiervoor uitgenodigd.
In deze ALV bespreken we
de activiteiten die de oudervereniging samen met
het team organiseert, en

leggen we de hoogte van
de ouderbijdrage vast.
De ouderbijdrage hebben
we afgelopen twee schooljaren kunnen halveren
t.o.v. de voorgaande jaren
(van € 30,- naar € 15,-)
vanwege een te groot
spaarsaldo dat in het verleden was opgebouwd. Dit
spaarsaldo is inmiddels ver
opgebruikt, wat maakt dat

we de ouderbijdrage de
komende drie jaren
steeds met € 5,- zullen
verhogen naar het oorspronkelijke bedrag van €
30,-, om kostendekkend
te kunnen blijven werken.
Volgend schooljaar wordt
dus de ouderbijdrage
verhoogd naar € 20,- per
kind (€ 10,- vanaf het 3de
kind).

MAILEN
Om ouders per mail te
bereiken gebruiken we
sinds kort de mogelijkheden van ons administratiesysteem Parnassys. Een
mail wordt via dit systeem
verstuurd, zo ook de

nieuwsbrief. Inmiddels zijn
in dit systeem alle mailadressen bijgewerkt. Als er
meerdere mailadressen bij
ons bekend zijn, wordt een
mail naar alle adressen verstuurd. Het is belangrijk dat

ons mailbestand up-todate blijft. Zijn er wijzigingen? Geef ze dan snel
door aan Hélène via
h.swart@kom-leren.nl.

SINTERKLAAS
Beste kinderen en ouders van de Spiegel,
Donderdag 5 december is de grote dag,
dat ik bij jullie op bezoek komen mag.
’s morgens in alle vroegte gaat het gebeuren,
we zullen “de Spiegel’ eens op komen fleuren.
Op dat prachtige speelplein komen wij aan,
de vaders en moeders mogen erbij blijven staan,
(maar kinderen vooraan).
Kom dus zeker op tijd donderdag,
een ontmoeting die je zeker niet missen mag.
Groetjes van Sinterklaas en de Pieten
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