Nummer 01
06 september 2018
Agenda

19 februari 2016
2015
20142014november
2014
september 2014

datum
groepen
activiteit
12 september
1-2 blauw en rood
Schoonmaakavond 19:00-21:00 uur
25 september
alle
Rodermarkt, vrij
01 okt
1-2 blauw en rood
Fluitje van een cent (in de klas)
03 okt
alle
Kinderboekenweek, thema vriendschap
08 okt
4
Botje
08 okt
1-2 blauw en rood
Fluitje van een cent
16 okt
7
Jeugdverpleegkundige 8:30-10:00 uur
18 okt
7
Jeugdverpleegkundige 8:30-10:00 uur
19 okt
1-2 rood en blauw
Over een kleine mol (sporthal)
20 -27 okt
alle
herfstvakantie
De agenda staat ook op de website www.spectrumpeize.nl
Kijk daar ook voor de vakanties en de vrije dagen.
25 februari studiedag, leerlingen vrij
3 juni onderwijsdag, leerlingen vrij
11 juni teamdag, leerlingen vrij
25 juni studiemiddag, leerlingen vrij vanaf 12 uur
Informatieavonden
Dag
Maandag 17 september

Tijdstip
18:00-19:00 uur
19:00-20:00 uur
20:00-21:00 uur

Groep(en)
Groep 4
Combigroep 7-8 en 8
Groep 7

Dinsdag 18 september

19:00-20:00 uur
20:00-21:00 uur

Groep 5
Groep 6

Woensdag 19 september

19:00-20:00 uur
20:00-21:00 uur

Groep 1-2 rood en 1-2 blauw
Groep 3

Woensdag 3 oktober

19:00-20:00 uur

Leerlingen van de plusklas

Groepsbezetting week:
1/2
1/2
Groep:
rood
blauw

3

4

5

Maandag

Corinne

Lia

Sophia

Elsbeth

Thérèse

Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Corinne
Corinne
Corinne

Lia
Lia
Lia

Marian
Marian
Marian

Elsbeth
Elsbeth
Elsbeth

Thérèse
Thérèse
Lies

Vrijdag

Corinne

Marijke

Marian

Elsbeth

Lies

6
Jelmer
Pieter
Alisa
Alisa
Alisa
Jelmer
Pieter

7

7-8

8

Cindy

Geja

Nanet

Cindy
Geja
Cindy

Geja
Sophia
Geja

Nanet
Nanet
Nanet

Cindy

Geja

Nanet
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Nieuws/mededelingen
Hierbij ontvangt u de allereerste ouderinfo van het schooljaar 2018-2019. Het is de bedoeling om de
inhoud van wekelijkse ouderinfo langzamerhand te verplaatsen naar de website. Urgente
mededelingen worden vanzelfsprekend via de mail kenbaar gemaakt.
We hopen u komend schooljaar weer zo goed mogelijk van informatie te voorzien.

Het nieuwe schooljaar
De eerste week van dit nieuwe schooljaar zit er al weer op. Best spannend; nieuwe klasgenootjes,
nieuwe meester en/of juf, ander lokaal… Maar het voelde op de eerste schooldag al weer zo
vertrouwd, dat het leek alsof we al weer weken naar school gingen.
Het was een prima start afgelopen week!
We wensen alle leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en leerkrachten een heel fijn schooljaar
toe!
Op naar een fijn nieuw schooljaar!
Team obs ’t Spectrum
De gouden weken
In de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar besteden we extra tijd aan de Gouden Weken
waarin de leerkrachten met de leerlingen groepsregels maken en afspreken. Ook zullen de kinderen
samen met de leerkracht een aantal spelletjes/opdrachten doen om elkaar beter te leren kennen en
een goede start van het schooljaar te hebben. We vinden het erg belangrijk dat er een fijne sfeer in
de groep is waar de kinderen zich prettig en veilig voelen

Ludieke actie?
Zoals u waarschijnlijk weet, is er landelijk een lang lopend conflict in het basisonderwijs over
werkdruk, salarissen en personeelstekorten. Vorig schooljaar zijn er daarvoor stakingen geweest;
ook in Noordenveld en ook op onze school.
Met de nieuwste cao-afspraken zijn de problemen min of meer opgelost voor een deel van het
onderwijspersoneel. Voor leerkrachten is er een extra salarisverbetering afgesproken en er zijn
maatregelen genomen om te proberen de werkdruk voor hen te verminderen.
Dit geldt echter niet voor alle personeelsleden. Onderwijsondersteuners en schooldirecties vallen
hierbuiten.
De vakbond voor schoolleiders roert zich inmiddels en heeft een landelijke ludieke actie afgekondigd
op woensdag 12 september a.s. Er is bedacht het brandalarm te laten afgaan en met de school een
ontruimingsoefening te doen, om "alarm te slaan". U gaat daarover in de media vast meer
vernemen.
De openbare scholen van Noordenveld en dus ook onze school, zullen daar niet aan meedoen.
Het doel van de actie wordt wel gesteund, maar onze schooldirecties vinden het niet gepast om op
dit moment in actie te komen op een manier waarbij alle kinderen betrokken worden.
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Welkomstgesprekken
Alle ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 hebben inmiddels of krijgen een
uitnodiging van de leerkracht voor een welkomstgesprek. U krijgt als ouder/ verzorger de
mogelijkheid om over uw kind te vertellen. Hoe is uw kind thuis? Wat spreekt uw kind aan? Wat zijn
de interesse/hobby's van uw kind? Wat vindt uw kind leuk of moeilijk op school? Hoe kan de
leerkracht het beste aansluiten (contact maken met) bij uw kind? Welke verwachtingen heeft u van
de leerkracht en de school? Vanaf groep 5 willen we graag dat de kinderen ook mee komen.
Tijdens dit gesprek is nu eens niet de leerkracht aan het woord, maar u als ouder en vanaf groep 5
ook de leerling zelf. Het is dus eigenlijk een ‘omgekeerd 10minutengesprek’.
Het gesprek heeft als doel om als ‘pedagogisch partners’ met elkaar kennis
te maken en om informatie te krijgen over uw kind. U krijgt van tevoren
een aantal mogelijke bespreekpunten. Bij de jongste kinderen (groep 1) is
er geen welkomstgesprek maar komt de leerkracht op huisbezoek. De
leerkrachten van de groepen 3 en 4 gaan de kindgesprekken in de groep
houden en gebruiken deze informatie tijdens het welkomstgesprek met de
ouders.

Even voorstellen
Mijn naam is Joke de Leeuw. Komend schooljaar kom ik het team van `t Spectrum 2 dagen per
week versterken en ga Ina Witteveen ondersteunen bij het reilen en zeilen van
de school. Een soortgelijke functie heb ik op Kindcentrum Speel en Leer in
Veenhuizen.
Aanvankelijk heb ik als vakleerkracht gymnastiek gewerkt. Vanaf 2001 ben ik als
leerkracht werkzaam in het onderwijs en heb ervaring opgedaan met alle
groepen. De laatste 10 jaren vooral in de bovenbouw.
Naast mijn werk denk ik ook aan mijn eigen ontwikkeling. Na een opleiding tot
Gedragsspecialist te hebben afgerond, volg ik op dit moment een masterstudie
Leiderschap in Groningen.
Ik ben getrouwd en ben moeder van 3 studerende kinderen. De jongste is net op
kamers gegaan, dat zal wennen worden. Verder houd ik van sporten, wandelen
en fietsen Ook ben ik regelmatig op de Friese meren te vinden om te zeilen. Ik
zie er naar uit om u te ontmoeten en met u en het team te werken aan een
mooie toekomst voor uw kinderen!
Mijn naam is Nanet Bogaard, ik ben 30 jaar en woon in Roden.
Vanaf komend schooljaar kom ik het team van t’Spectrum versterken. Ik heb
er al veel zin in om 5 dagen per week te gaan werken in groep 8. Op de
vorige school waar ik werkte, Kindcentrum Speel en Leer, gaf ik ook les aan
groep 8.
Voor dat ik ben begonnen met de Pabo heb ik een dansopleiding gevolgd. Ik
heb met veel plezier danslessen gegeven onder andere bij DSTV Peize.
Tijdens de Pabo heb ik ook mijn gymbevoegdheid gehaald zodat ik ook
gymlessen mag geven.
Naast mijn werk vind ik het heerlijk om te sporten. Zo dans ik nog regelmatig
bij balletschool Wanda Kuiper en doe ik fanatiek aan bootcamp.
Ik hoop u op deze manier een beetje informatie te hebben gegeven over wie
ik ben. Ik hoop u snel te leren kennen in september.
Met vriendelijke groet,
Nanet Bogaard
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Mijn naam is Pieter Dijkema en ik zal op de maandag en vrijdag Jelmer ondersteunen in groep 6.
Ik ben 40 jaar, woon samen met mijn vriendin en twee dochters (4 & 6) in Leek. In mijn vrije tijd
vind ik het heerlijk om te fietsen of te wandelen. Daarnaast volleybal ik en speel ik competitie op
eerste klasse niveau.
Ik heb de voltijd verkorte versie van de Pabo gedaan en ben in april afgestudeerd. Voor en tijdens
mijn studie was ik werkzaam in de zorg en in de thuissituatie als opvoedondersteuner voor ouders
en/of kinderen met verstandelijke beperking.
Met vriendelijke groet, Pieter Dijkema

Bibliotheek
Hulpouders gezocht voor de bieb op school!
Elke ochtend tussen 8.30 uur en 9.00 uur is de bieb op
school open om boeken uit te lenen aan de kinderen op
school.
Zijn er ouders, opa’s of oma’s die af en toe op een
ochtend willen helpen met het uitlenen?
Stuur dan een mail naar petrakruijer@live.nl of naar
elsbethoort@spectrumpeize.nl.

Nieuws van buiten
Vanaf nu is het nieuws van buiten te vinden op onze website.
Klik hier om dit nieuws direct te lezen
"Beste ouders/verzorgers van leerlingen van 't Spectrum
Heeft uw kind belangstelling voor zingen, dansen en acteren? Of wil uw kind ontdekken of ie er
talent voor heeft? Dan kunt u aankomend seizoen terecht bij u in de buurt. De Ros Theater- en
musical School biedt naschoolse lessen theater aan in De Eskampen in Peize op dinsdagmiddagen
van 14.15-15.45. We starten dinsdag 4 september. Uw kind kan altijd een gratis proefles volgen.
Voor meer informatie kunt u onze website bekijken www.rostheater.nl
Wij zijn ook aangesloten bij het jeugdcultuurfonds. Als het lesgeld een probleem is vergoed dit fonds
de kosten.
Aan het eind van het seizoen treden wij met onze eigen voorstelling met alle kinderen op in een
theaterzaal.
u kunt uw kind aanmelden bij Anita Ros, rostheater@gmail.com. "
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij altijd mailen.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Anita Ros
Theatermaker/eigenaar
Ros Theater en Musical School Drenthe
www.rostheater.nl
facebook.com/rostheater
06 405 36 119
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Kriebelbeestjes
Op zondag 16 september gaan we kriebelbeestjes zoeken in de Heemtuin van het Bosplan te
Peize.

Wie gaat ermee?
De activiteit duurt van 14.00 uur tot 16.00 uur .
We verzamelen bij de parkeerplaats van de sporthal te Peize om 13.45 uur aangezien sommige
ouders niet precies weten waar de Heemtuin is. Daarna vervolgen we te voet onze weg naar de
Heemtuin rond 13.55 uur.
De activiteit is voor maximaal 15 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 8 jaar.
Je kunt je kind opgeven bij ivn.jeugdactiviteiten.peize@gmail.com
U als ouder bent uiteraard van harte welkom te blijven als uw kind het allemaal nog te
spannend vindt. Als u uw kind wel alleen bij ons achterlaat willen wij u verzoeken een
telefoonnummer achter te laten bij de opgave waarop we u kunnen bereiken.
We hebben er zin in!
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