Postbus 5 • 9320 AA Peize (Dr)
Hereweg 1d • 9321 CL Peize (Dr)
 (050) 5033612
 info@spectrumpeize.nl •  www.spectrumpeize.nl

Bijlage schoolgids

Schooljaar 2017 - 2018

Bijlage schoolgids obs ‘t Spectrum
Aan onze ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u van ons de bijlage van de schoolgids voor het
schooljaar

2017 - 2018
Deze (bewaar-)bijlage informeert u over veranderingen in en/of
aanvullingen van de schoolgids en geeft u die informatie,
waarvan wij denken dat deze van belang is voor het komend
schooljaar.
De schoolgids kunt u lezen (en downloaden) op onze website
www.spectrumpeize.nl
Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik dit graag.

Ina Witteveen
directeur
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Namen en telefoonnummers
School: OBS ’t Spectrum
Postbus 5
9320 AA Peize
Bezoekadres:
Hereweg 1D
9321 CL Peize
Telefoon
E-mailadres
Administratie
Website
Bankrekeningnr. MR

:
:
:
:
:

050-5033612
info@spectrumpeize.nl
administratie@spectrumpeize.nl
www.spectrumpeize.nl
NL51 RABO 0353 1634 30

Belangrijke telefoonnummers:
Ina Witteveen
:
Inspectie Onderwijs
:
GGD (Jeugdgezondheidszorg)
:
CJG (www.cjgnoordenveld.nl)
:
Mw. Krale (schoolarts)
:
Gemeente (afd. onderwijs)
:
Albert Eising
:
(Algemene bovenschoolse directie)

050-5033612
0800-8051
0592-306300
050-3176509
0592-306300
050-14050/050-5027222
050-4065780

Medezeggenschapsraad (MR):
Oudergeleding:
Maaike Schipper-Morselt (voorzitter) : 06-14025987
Ben Schuiling (penningmeester)
: 06-11529855
Petra Kruijer
: 050-5035199
Personeelsgeleding:
Cindy Suurd (secretaris)
Moniek Verweij
Jelmer van der Toorn (GMR)
Bankrekeningnummer MR: NL51 RABO 0353.1634.30

BAS, de basis voor je toekomst!
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Vakantie/vrije dagen

Rodermarkt

26-sep

26-sep

herfstvakantie

21-okt

29-okt

kerstvakantie

23-dec

07-jan

voorjaarsvakantie

24 feb

04 mrt

paasweekend

30 mrt

02 apr

Onderwijsdag

03 apr

03 apr

meivakantie

27 apr

06 mei

Hemelvaart + weekend

10 mei

13 mei

Teamdag personeel

16 mei

16 mei

pinksterweekend

19 mei

21 mei

zomervakantie basisonderwijs

21-juli

02 sep

De schooltijden:
Alle dagen van
Pauze
Middag pauze

08:30 tot 14:00 uur
10:30 tot 10:45 uur
12:00 tot 12:30 uur alle kinderen eten op
school

Ouderbijdrage schooljaar 2017-2018
Ook dit jaar wordt er weer een vrijwillige ouderbijdrage
gevraagd.
Deze bijdrage wordt ieder jaar in oktober tijdens de Algemene
Ouderavond vastgesteld.
De bijdrage was het afgelopen schooljaar € 50,- per leerling. De
bijdrage is o.a. bestemd voor de bekostiging van de schoolreizen.
Als uw zoon of dochter na de kerstvakantie op school komt, is de
bijdrage € 37,50.
U krijgt hierover bericht van de penningmeester van de MR.
Bankrekeningnummer MR: NL51 RABO 0353.1634.30
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Groepsindeling schooljaar 2017-2018
Groep 1/2 blauw
Groep 1/2 rood
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 6-7
Groep 7
Groep 8
Plusklas

Lia Schriemer (ma, di, woe, do)
Marloes Brink (vr)
Corinne Beukema (ma, di, woe, do)
Moniek Verwey (vr, tot 1 april daarna
Corinne Beukema volledig de groep)
Sophia Hiddes (ma)
Marian Bakker (di, woe, do, vr)
Elsbeth Oort (ma, di, woe, do, vr)
Thérèse Posthumus (ma, di, woe)
Lies Martens (do, vr)
Geja Dekker (ma, di, woe) ook do en vr tot
Sophia beter is)
Sophia Hiddes (do, vr)
Jelmer van der Toorn (ma, di, woe, do, vr)
Jaap Starke (ma, di, woe ,do, vr)
Cindy Suurd (ma, di, do, vr)
Moniek Verwey (woe)
Annet Timmer (woe)

De leerkrachten hebben naast hun lesgevende taken ook nog
andere specifieke taken en zitting in commissies. Een overzicht
van deze taken kunt u in de schoolgids (zie website) vinden.
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Overig personeel
De volgende collega’s hebben op school specifieke taken:
Ina Witteveen

directeur (4 dagen, ma, di, woe en do)

Petra Nederhoed

Lies Martens

onderwijsassistent (ma, woe, do)
contact-(vertrouwens)personen.
klachtenregeling betreffende geweld
intern begeleider leerlingenzorg
bovenbouw (do)
intern begeleider leerlingenzorg
onderbouw (di, woe)

Jaap Starke

bovenbouwcoördinator

Corinne Beukema
Annet Timmer

onderbouwcoördinator
Plusklas groep 4, 5, 6, 7, 8 (samen met de
Eskampen) (woe)

Alette Antoons

administratie (ma en woe ocht.)

Ko Sap

conciërge (alle dagen)

Ypie Duursma

vakleerkracht lichamelijke opvoeding (woe, do)

Marian Bakker
Inge Tienkamp

Kleine schoolgids OBS ’t Spectrum, Peize
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Gymnastiek
Alle groepen krijgen twee uren gym. Eén les geeft de
vakleerkracht lichamelijke opvoeding en de andere les wordt
gegeven door de eigen groepsleerkracht. De groepen 1 en 2
hebben dagelijks bewegingsonderwijs op het rooster staan. (gym
of buiten spelen)

Ypie Duursma (vaklkr LO), Groepsleerkracht
Sporthal
Ma
Di
Woe
08.30-09.15
8
09.15-10.00
3
10.15-11.00
4
11.00-11.45
5
Pauze
6+ 6
12.30-13.15
van 6-7
combi 6-7
7+ 7
13.15-14.00
van 6-7

Ma
12:30-13:15
13:15-14:00

gymzaal
Di
Woe
1-2
1-2
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Verkeersregels - de weg naar school
Onze kinderen nemen dagelijks deel aan het
verkeer om naar school te gaan. Zij moeten
leren zich veilig te gedragen en zij moeten zich
veilig voelen in het verkeer.
De verkeersouders proberen meer aandacht te
krijgen voor de verkeersveiligheid van onze
kinderen, door de veiligheid rond de school te
verbeteren. Wilt u zich daarom houden aan het volgende
afspraken:

Fietsers:



Op ons parkeerterrein mag je niet fietsen. Bij het
wegrijden van de auto’s uit de parkeervakken, levert dit
teveel gevaarlijke situaties op.
Fietsers dienen de volgende routes naar de fietsenstalling
te nemen:
o Via de inrit naar het voetbalveld.
o Via het fiets/voetpad vanaf de Esweg (oprit naast
de tennisbanen).



Graag afstappen vóór het schoolplein. Het plein is niet om
op te fietsen. Het is bestemd voor onze spelende
kinderen, die hier veilig moeten kunnen spelen.



De fietsenstalling voor de kinderen
van de groepen 1 t/m 7 is achter
tegen de sporthal aan. Groep 8 mag
de fiets net voorbij de hoofdingang
plaatsen.
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Auto’s:











Wilt u zich aan de rijroute op ons parkeerterrein
houden alstublieft. Deze is aangegeven met
pijlen. Gaat u tegen de rijrichting in dan
veroorzaakt u opstoppingen.
Wanneer u met de auto komt is het de bedoeling dat u
gebruik maakt van de grote parkeerplaats naast de sporthal.
Er mag niet met de auto gereden en geparkeerd worden aan
de rechterzijde van de sporthal (inrit voetbalveld). Dit pad is
bedoeld voor fietsers en voetgangers
Er is een kiss and ride-zone in de bocht die grenst aan het
plein. Hier mag u alleen stoppen om kinderen af te zetten en
daarna weer door te rijden. U mag de auto daar echter niet
laten staan om uw kind naar binnen te brengen, daarvoor
zijn de parkeervakken op het parkeerterrein.
Uit veiligheidsoverwegingen mag er op de parkeerplaats niet
gefietst worden, u kunt het pad langs de tennisbaan nemen
(ingang Esweg) of het pad vanaf de Boerakkerweg. (Zie
bijgevoegde plattegrond
Op het schoolplein mag niet gefietst worden. De rood-wit
gestreepte banen geven aan waar u af dient te stappen.
De fietsen moeten in de vakken worden gezet. Voor de
kinderen uit de groepen 1 t/m 4 is dit het vak links aan de
rand van het plein.
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