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Deze nieuwsbrief verschijnt enkele dagen later dan gepland.



Dat was nodig om nog nieuws over de aanstaande onderwijsstaking mee te nemen.



Daarover is alles te lezen in het betreffende artikel en de bijgevoegde brief van ons bestuur.

STAKING
Zoals jullie wellicht in de
media hebben vernomen,
vindt er op woensdag 6
november een landelijke
onderwijsstaking plaats in
het basis– en voortgezet
onderwijs. Ons schoolbestuur ondersteunt de staking en samen met alle

schooldirecties is besloten
om alle kom Lerenscholen die dag te sluiten.
Dat betekent dat de kinderen op 6 november niet
naar school kunnen komen en jullie zelf voor

opvang moeten zorgen.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief is een brief van het
bestuur gevoegd waarin
meer uitleg wordt gegeven
over het hoe en waarom
van de staking.

AFSCHEID RIANNE
Volgende week neemt
Rianne, de leerkracht van
groep 7/8, afscheid van De
Spiegel. Zoals eerder in de
nieuwsbrief stond vermeld, heeft Rianne een
nieuwe onderwijsuitdaging
gevonden op een andere

school. Ze gaat daar voornamelijk met anderstalige
kinderen werken. Volgende week donderdag op 31
oktober is haar laatste dag.
Voor ouders is er na
schooltijd de gelegenheid
om persoonlijk afscheid te

nemen. Onder schooltijd
zullen we met de kinderen afscheid van Rianne
nemen.
We wensen Rianne heel
veel succes en plezier op
haar nieuwe school!!

NIEUWE JUFFEN
Rianne zal worden opgevolgd door twee nieuwe
leerkrachten. Voor één
dag is dat Julie van de
Schoor. Julie heeft in het
verleden al vaker op De
Spiegel vervangen en
werkt ook nog bij Schunck
in Heerlen, een culturele
instelling.
Voor de andere vier dagen
komt Miranda in de Braekt
in de klas. Zij is nu nog

In dit nummer:
leerkracht op een school in
Heerlen.
Julie begint volgende week
al in groep 7/8 en Miranda
op 1 december. In de periode van 1 november tot 1
december zullen verschillende leerkrachten de groep
bemensen, onder anderen
Roel Smeets, de vader van
Emma, Milou en Marijn.
Roel is parttime leerkracht

op BS De Tangram in Eijsden en komt tijdelijk ons
team versterken. Ook zal
Melissa van groep 6/7 een
dag in de klas komen. De
ouders van 7/8 zijn apart
over deze invulling geïnformeerd. We wensen
Julie en Miranda alvast
heel veel plezier en succes
in hun nieuwe klas en ook
Roel en Melissa met hun
invalbeurt!
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NIEUWE JUF
In de vorige nieuwsbrief
vertelden we dat Fleur
niet meer terug zal keren
in groep 1/2. Inmiddels is
duidelijk wie haar zal opvolgen. Dat is Denise van
Hall. Sommige ouders
zullen Denise kennen,
want zij is nu medewerker
bij de kinderopvang van

Tegen de tijd dat Denise
gaat beginnen, zal zij zich
uitgebreider voorstellen
aan de ouders, middels
deze nieuwsbrief.

Toermalijn. Vanuit die
situatie kent zij de school
al en ook veel kinderen.
Denise zal na de Kerstvakantie op 6 januari in
groep 1/2 starten. Tot die
tijd zal Noëlle van Hout
de juf zijn van de kinderen.

De ouders van groep 1/2a
worden in een aparte
brief wat uitgebreider
geïnformeerd over de
nieuwe juf.

NIEUWE HUISSTIJL
Binnenkort zal de nieuwe
website van OBS De Spiegel worden gepresenteerd.
Samen met de site zal onze huisstijl in een geheel
nieuw jasje worden gestoken, met onder anderen
een nieuw logo! Deze
huisstijl zal te zien zijn op

de rapporten, brieven en
andere publicaties. Het
nieuwe logo zal op 5 november door conciërge
Arno worden onthuld. Dat
doen we met een nieuwe
banner aan de gevel van de
school. We nodigen iedereen uit om bij deze onthul-

ling aanwezig te zijn. De
onthulling vindt plaats om
14.30 uur. Na schooltijd
kan in de klassen op de
digiborden de nieuwe
website bewonderd worden.

VOETBALOCHTEND
Zoals jullie wellicht weten
hebben wij op school een
vrijwilliger die onze gymlessen ondersteunt, namelijk Igor Hameleers.
Igor organiseert ook voetbalclinics, -kampen en –
dagen met zijn bedrijf

“De Voetbalschool”.
Tijdens de landelijke stakingsdag op 6 novemberzal De Voetbalschool in
de ochtend een voetbal
activiteit organiseren.

Tijden: 8:00 – 13:00 uur
Leeftijd: groep 3 t/m 8
Kosten: 20 euro
Beperkt aantal plaatsen,
dus snel zijn!
Aanmelden en info:
igor@totalsoccernetwork.
com

Plaats: Sportpark Jekerdal

DAN NOG EVEN DIT...
Tijdens de locatiedagen op de Woutershof werden we voor het eten gesponsord door diverse bedrijven, zoals:
en

Dank je wel voor jullie bijdrage!!!
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