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Deze nieuwsbrief verschijnt in het kader van het afscheid van Astrid Skomorowski



Astrid was de laatste jaren leerkracht in groep 7.



Zij werkt deze week voor het laatst en gaat dan met pensioen.

JUF ASTRID
Astrid Skomorowski
werkt al op De Spiegel
sinds het begin van de
school. Zij is daarmee al
vele jaren al enkele jaren
de enige leerkracht op De
Spiegel die dat kan zeggen.
De school is opgericht in
1987, dus Astrid werkt
hier al 32 jaar. In het begin
was dat in noodlokalen
aan de overkant van de
Sorbonnelaan. Later, begin

jaren 90 van de vorige
eeuw betrok de school
een nieuw gebouw waar
we nog steeds gevestigd
zijn.
Dat gebouw en de omgeving zag er wat anders uit
dan nu. Het schoolgebouw lag eerst helemaal
alleen in de omgeving en
pas later is de wijk Randwijck ontstaan en het zie-

kenhuis, het MECC en de
universiteitsgebouwen
gebouwd. In het begin lag
Sporthal Randwijck pal
naast de school. Die werd
later afgebroken om plaats
te maken voor de Calatravacampus. Deze campus is
er nooit van gekomen.
OBS De Spiegel heeft al
die jaren doorstaan en
neemt dus nu afscheid van
de oudste “bewoonster”.

AFSCHEID
Dit schooljaar is Astrid
niet meer in een eigen
groep begonnen, maar
heeft ze ondersteund op
door met groepen kinderen te werken en met
kinderen individueel. Officieel begint Astrids pensioen op 1 november, maar
afgesproken is dat de

herfstvakantie haar pensioen zal inluiden. Aanstaande vrijdag is dus de
laatste werkdag. We nemen dan onder schooltijd
afscheid van Astrid met
de kinderen. Na schooltijd
om 14.45 uur is er voor
ouders de gelegenheid om
persoonlijk afscheid te

kunnen nemen. Dat gebeurt in een informele
setting. Er is dus geen
receptie of officieel afscheidswoord.
Op een later moment
zullen we met het team
afscheid nemen van Astrid.

KUNST EN CULTUUR
Behalve leerkracht heeft
Astrid ook veel andere
taken vervuld op school.
Daarbij waren creativiteit
en kunst en cultuur een
van de grote interesses
van haar. Astrid heeft aan
de oorsprong van de kunst
– en cultuurworkshops
gestaan en initieerde ook
de deelname aan het Toon

je Talent programma.
Ook op het gebeid van
vernieuwingen speelde
Astrid een grote rol. De
werkvorm “zelfstandig
werken” die later Schatgraven werd genoemd, is een
van haar initiatieven.
We willen Astrid graag van
harte bedanken voor haar

bijdrage aan de vele klassen kinderen die zij in
hun ontwikkeling heeft
verder gebracht èn voor
haar ideeën en werkzaamheden voor de
schoolontwikkeling.
We wensen Astrid heel
veel plezier in haar naschoolse tijd!!
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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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