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Kort


Het schooljaar is weer begonnen!!!



Met deze Nieuwsbrief houden we jullie weer op de hoogte van alle Spiegelnieuwigheden.



We wensen iedereen een fantastisch schooljaar toe!!

ZIEK
In de vakantie kregen we
het bericht van Fleur, leerkracht van groep 1/2a dat
zij in het nieuwe schooljaar niet kon beginnen.
Voor de vakantie was
Fleur al een tijd ziek. Hoe
lang zij afwezig zal zijn is
nog niet duidelijk, maar
dat zal helaas niet al spoe-

dig zijn. Fleur zal vervangen worden door Noëlle
van Houten. Zij is dezelfde juf die voor Fleur vorig
schooljaar is ingevallen.
We hopen dat Fleur snel
weer hersteld is!
Ook Ellen is aan het begin
van het schooljaar ziek.

Zij zal worden vervangen
door Kim Penders. Ellen
ondersteunt in verschillende groepen op maandag en woensdag en is op
dinsdag in groep 4/5. Dat
zal Kim voorlopig overnemen. We wensen ook
Ellen veel beterschap!

SPEELGOED EN STRUINEN
Beste ouders,
We zijn van plan om dit
schooljaar net zoals vorig
jaar 1x per maand op
woensdag speelgoeddag te
houden en op deze dag
ook te gaan struinen met
daarna een creatieve verwerking.
Daarom willen wij jullie
vragen om op deze
woensdagen jullie kinderen het volgende mee
te geven:
Speelgoed waarmee je
goed kan samenspelen.
Plastic tas om buiten materiaal in te verzamelen.

Stevige schoenen (géén
ballerina’s).
Bij regenachtig weer gaan
we ook, dus neem dan nog
extra mee:
Regenjas (eventueel broek)
Regenlaarzen (indien
schoenen niet waterdicht
zijn).
Graag zouden wij tijdens
deze dagen assistentie willen tussen 10.30 en 12.30
uur.
We vinden het erg fijn als
er min. 2 ouders mee kunnen gaan.
Mocht je interesse hebben,
dan kun je je inschrijven op
het blad in het halletje

voor de klas.
Dagindeling:
8.30 uur kring
9.00 uur spelen met eigen
speelgoed
10.00 uur hapje tussendoor
10.30 uur struinen
11.30 uur creatieve verwerking
Hieronder vind je een
overzichtje van de speelgoed- en struindagen, handig als reminder.
Groetjes, Loulou, Petra,
Fleur en Noëlle

SPEELGOED- EN STRUINDAGEN 2019-2020
WOENSDAG 10.30 – 12.30 uur:

9 oktober, 27 november, 18 december, 15 januari, 12 februari, 18 maart, 13 mei, 17 juni
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VRIJWILLIGER
Op maandag– en donderdagmiddag zal er in groep
1 en 2 een vrijwilliger actief zijn. Dit is Anke van
Lammeren. Anke is in vorige schooljaren ook al als
vrijwilliger actief geweest

in deze groepen. Na een
jaartje er tussenuit te zijn
geweest, pakt ze haar vrijwilligerswerk nu weer op.

ondersteunen en start
ook als overblijfkracht op
deze dagen. We wensen
Anke weer veel plezier
op De Spiegel!

Anke zal de leerkrachten
van de groepen 1 en 2

SPIEGEL SPETTER SPEKTAKELWEEK
Binnenkort wordt voor de
vijfde keer de Spiegel Spetter Spektakelweek georganiseerd. In deze week
wordt geen les gegeven,
maar staan alle activiteiten
in het teken van kennismaken en ontmoeten. De kinderen gaan in deze week
ook een of meerdere dagen
(afhankelijk van de jaargroep) naar de Woutershof

in Molenbeersel.
Voor de locatiedagen vragen wij een bijdrage van de
ouders. Deze zijn verschillend voor de diverse groepen, namelijk:
Groep 1 t/m 4: € 17,50
Groep 5 en 6: € 40,00
Groep 7 en 8: € 55,00
De betaling van deze bijdra-

ge verloopt via het Idealnetportal waar ook de ouderbijdrage en de tsovergoedingen worden afgerekend. Binnenkort zal hier
een factuur voor de locatiedagen verschijnen.
We willen u verzoeken
deze factuur te voldoen
voor de erop gestelde termijn.

BELANGRIJKE DATA
We willen jullie nu alvast
herinneren aan enkele
belangrijke data in het
begin van het schooljaar:
Aanstaande vrijdag is
er al de eerste margemiddag. De kinderen van
groep 1 t/m 4 zijn dan ‘s
middags vrij. De ochtend
duurt voor alle kinderen,
óók in groep 1 en 2 tot
12.00 uur. Er is in groep 1
t/m 4 op een margemiddag
geen overblijfmogelijkheid.

Op dinsdag 3 september is de informatieavond
gepland. Op die avond
krijgen jullie alles te horen
over het nieuwe schooljaar in de groep(en) van
jullie kind(eren). De avond
start met een gezamenlijk
deel en dan is er een vervolg in de groepen. Als
jullie meer kinderen op
school hebben, moet je
een keuze maken voor de
groep waar je de informa-

tie wil ophalen.
Op woensdag 4 september staat de eerste studiedag voor de leerkrachten
gepland. Alle kinderen hebben op die dag vrij.
Alle boven genoemde data
staan ook op de kalender
die aan het einde van het
vorig schooljaar is uitgereikt. Als je nog geen kalender hebt, kun je er een
afhalen bij de balie.

INLEVEREN
Een bericht vooral voor
nieuwe ouders: als jullie
nog niet alle documenten
hebben ingeleverd die van
belang zijn voor het nieuwe schooljaar, doe dit dan
zo snel mogelijk bij Hélène
aan de balie. Denk dan

aan: inschrijving voor de
tso, opgeven voor de digitale nieuwsbrief enz. Hélène
is op maandagen dinsdag de
hee dag op school en op
vrijdag in de ochtend. Voor
vragen kunnen jullie op die
tijdstippen ook altijd aan de

balie terecht.
Documenten mailen kan
ook. Gebruik dan het
mailadres: info.spiegel@kom-leren.nl
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