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We proberen zoveel mogelijk nieuws samen te voegen in of bij de nieuwsbrief.



Daarom zijn bij deze nieuwsbrief enkele bijlages gevoegd in de vorm van brieven.



We hopen dat iedereen op deze manier het beste geïnformeerd blijft over alle schoolse zaken!

JUF GAAT STOPPEN
Onlangs kregen wij het
bericht van leerkracht
Rianne Neelis uit groep
7/8 dat zij onze school
gaat verlaten. Rianne is
hier in 2016 begonnen als
vervangster van John, de
toenmalige leerkracht van
groep 6. Later heeft zij
voor vast groep 6 overgenomen en dit schooljaar
maakte zij de switch naar

groep 7/8. Rianne gaat in
Heerlen werken in een
taalklas waar zij kinderen
met een vluchteling– of
vaste status Nederlandse
les gaat geven.
We zullen Rianne gaan
missen, maar wensen haar
natuurlijk ook succes en
heel veel plezier bij haar
nieuwe baan!

De ouders van de kinderen uit groep 7/8 zijn in
een aparte brief geïnformeerd.
Vandaag verschijnt er een
vacature-advertentie
waarmee we op zoek gaan
naar een nieuwe leerkracht.

OUDERAVOND VVE
Begin komend schooljaar organiseren wij weer
een gezamenlijke ouderavond voor KDV
Villa Luna, KDV Toermalijn en OBS de Spiegel.
Tijdens deze avond kun je
de klassen bekijken en
vragen stellen.
Deze avond zal ook in het
teken staan van verschillende workshops op het
gebied van taalontwikke-

ling en opvoeding.
Via onderstaande link is
meer informatie over het
programma te vinden en
via de link kun je je ook
inschrijven voor deze ouderavond.

https://mailchi.mp/
mik-kinderopvang/
ouderavond-2511717

In dit nummer:

SPIEGEL SPETTER SPEKTAKELWEEK
In de bijlage bij deze
nieuwsbrief is ook een
informatiebrief opgenomen van de locatiedagen
van de Spiegel Spetter
Spektakelweek. Hier kun
je al info vinden over het
programma en wat de

kinderen moeten meenemen. Het gewoontebriefje
ontbreekt vanaf dit
schooljaar. Op het gewoontebriefje vulden de
ouders informatie in over
o.a. medicijngebruik, allergieën en zwemdiploma’s.

Aangezien we in de huidige
administratie deze informatie al hebben geregistreerd en ook makkelijk
mee kunnen nemen, is het
gewoontebriefje niet meer
nodig.
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HANDLE WITH CARE
Handle with Care is een
project van de politie, gemeente en schoolbesturen
dat bedoeld is om scholen
en leerkrachten snel te
informeren bij situaties

waarin kinderen in aanraking komen met mishandeling, huiselijk geweld of
een andere calamiteit.
Leerkrachten kunnen hier
dan op inspelen als een

kind na zo’n incident op
school komt. In de bijlage
is in een brief meer informatie over dit project
vermeld.

INSPECTIEBEZOEK
Bij deze nieuwsbrief is ook
een brief gevoegd van het
schoolbestuur die handelt
over het Inspectiebezoek

van het afgelopen voorjaar.
Al eerder werd hierover in
de nieuwsbrief geschreven
omdat De Spiegel toen ook

door de Onderwijsonspecteur werd bezocht.

NAAILES VOOR KINDEREN VANAF 9+
Houd uw kind van knutselen en fröbelen? Wil het
leren naaien op een echte
naaimachine? Dat kan, er
zijn nog een paar plekken

over in de KIDS Naaiclub!
De naailessen vinden
plaats op dinsdag van
15.00-16.30 uur.

Voor meer informatie en
aanmeldingen: stofsels@kpnmail.nl of bel
0643248529

VRIJWILLIGER
In de vorige nieuwsbrief
werd gemeld dati n groep
1/2 vrijwilliger Anke actief

is. Er is nog een vrijwilliger
op school werkzaam en dat
is Lyanne Kruse, de moeder

van Fay uit groep 3/4. Zij
is op maandag de hele dag
ook in groep 1 en 2!

Denken jullie aan:

# De informatieavond, dinsdag 3 september om
19.30 uur
# De studiedag, woensdag 4 september: alle kinderen vrij!
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