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Kort


Bij deze nieuwsbrief is een bijlage toegevoegd



Dit is de ouderbrief van het nieuwe Schatgraventhema in groep 1/2



De kinderen gaan de komende weken werken over “Dieren”

STAKING
Aanstaande donderdag en
vrijdag is de school gesloten in verband met de
onderwijsstaking die door
de vakbonden is opgeroepen. Het sluiten van de
scholen is een besluit van
het schoolbestuur. De
meeste basisscholen van

Maastricht tot Roermond
zijn deze dagen dicht. Leerkrachten besluiten individueel of ze deelnemen aan de
staking. Op De Spiegel staken bijna alle leerkrachten.
De leerkrachten die op donderdag en vrijdag werken,
bezoeken op donderdag de

door de bonden georganiseerde manifestatie op de
Markt. Daar zullen enkele
sprekers voor het voetlicht
treden en zal er een tocht
zijn van de Markt naar het
Provinciehuis. De manifestatie begint om 10.00 uur.

twee klassen en één dag
door een klas te ferdelen
over andere klassen. Helaas
konden we op vrijdag de
kinderen van groep 3/4 niet
meer opvangen. Zij zijn toen
thuis moeten blijven.

lijve dat de beschikbare vervangers op zijn in deze periode waarin veel leerkrachten ziek zijn.

VERVANGERS
Vorige week waren enkele
leerkrachten een of meer
dagen ziek. Voor bijna alle
dagen dat een groep daardoor moest worden opgevangen, was er geen vervanger beschikbaar. We
hebben dit kunnen oplossen door één dag door de
directeur te laten invullen,
één dag een leerkracht te
laten pendelen tussen

We hopen dat we deze
maatregel in de toekomst
niet meer hoeven te nemen,
maar we ervaren nu aan den

Momenteel is iedereen
weer beter en zijn alle groepen weer op volle sterkte
bezet!

In dit nummer:

AFWEZIG
Volgende week is juf Karla
een aantal dagen afwezig.
Zij treedt dan namelijk in
het huwelijk! Op 4, 5 en 6
februar daarom Cees Bie-

seman in de klas.
Gisteren was juf Loulou niet
op school vanwege verhuisverlof. Haar klas werd over-

genomen door Denise die
voor die gelegenheid haar
klas wisselde met vervangster Noëlle

BOEKENBEURS
Morgen is de boekenbuers. Er zijn al veel boeken
ingeleverd in de klassen,

dat is super! Ook morgenvroeg kunnen nog boeken
worden ingeleverd. Kinderen

kunnen morgen geld meenemen om boeken te kopen à 1 Euro.
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HUISWERK GROEP 7 EN 8
Er was wat onduidelijkheid
over het huiswerk in groep
7 en 8. Dat liep afgelopen
periode niet helemaal
zoals we dat zouden willen, maar vanaf nu hopelijk weer wel!
Op deze yurls pagina: https://
despiegelgroep678.yurls.net/nl/
page/1077891 kunnen

jullie volgen wat er wanneer verwacht wordt van
je kind. Rechtsboven in de
blauwe balk onder
'huiswerk 6-7-8' kun je dit
vinden. Het is fijn als je
kind geholpen wordt in
het proces van huiswerk
maken. Resultaat is niet
het belangrijkste!
Het huiswerk voor de beide groepen 7 loopt paral-

lel. Zo trouwens ook de stof
die we aanbieden in de
klas. De lessen per dag kunnen wisselen (ivm programma combigroepen) maar
elk blok/ thema wordt hetzelfde aangeboden.
Mochten er vragen zijn
loop gerust binnen!
groetjes Miranda, Julie,
Vivian en Melissa

CARNAVAL
De voorbereidingen voor
het Carnavalsfeest zijn ook
weer begonnen. Dat begint
al met de voorpret van de
Raad van 11 en de Prins en
Prinses. De kinderen van
groep 5 t/m 8 kunnen zich
opgeven om Raadslid te
worden en in groep 8 kunnen kandidaten zich melden voor het prinsenpaar.
Op de balie is hiervoor een
doos verschenen waarin
kinderen hun naam kunnen
achterlaten.

Op Carnavalsvrijdag is er
het grote carnavalsfeest
op school. We krijgen
dan bezoek van de Waterratte, de Prins en prinses worden bekend gemaakt en er wordt gedanst en gesprongen. ‘s
Middags doen we dat
met alle kinderen in de
Ouder Harmoniezaal. In
de volgende nieuwsbrief
komen we hier nog op
terug. Wil je ondertussen
de Carnavalshit van

Maastricht oefenen? Kijk
dan op https://
www.youtube.com/
watch?v=QWCFHOV5o-s
Oh ja...het carnavalsfeest
wordt dit jaar georganiseerd door onze stagiaire
Kelsy Schreuers, uiteraard
in samenwerking met de
oudervereniging.
ALAAF!!
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