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Vrij, Rodermarkt

Mededelingen
Hierbij ontvangt u de allereerste ouderinfo van het schooljaar 2017-2018. Deze info zal komend
schooljaar weer elke maandag via de mail naar de ouders/verzorgers worden verstuurd.
Voor de nieuwe ouders nog even ter verduidelijking; alle nieuws, berichtgeving van de school, de
groepen, de MR, commissies, ouders, verenigingen Peize, enz., vindt u in deze wekelijkse digitale
ouderinfo. Mocht u informatie hebben die belangrijk is voor alle ouders, dan is daar natuurlijk ook
ruimte voor. We hopen u op deze manier komend schooljaar weer zo goed mogelijk van informatie
te voorzien.
Op de donderdag moet eventuele kopij binnen zijn. Dit kan gemaild worden naar
administratie@spectrumpeize.nl.
Het nieuwe schooljaar
We zijn al weer met de tweede week van dit nieuwe schooljaar bezig. Het was vorige week voor
sommige leerlingen 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!

Juf Sophia
We zijn heel blij dat juf Sophia vanaf volgende week op ma., do. en vr. weer gedeeltelijk op school
aanwezig zal zijn! Ze gaat met kinderen uit groep 5 in kleine groepjes werken.
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Formulier opvangadressen
De leerlingen krijgen dit jaar geen nieuw formulier opvangadressen mee naar huis. Alleen nieuwe
leerlingen. Zijn er wijzigingen in uw eigen adresgegevens, opvangadressen, mailadressen,
(mobiele) telefoongegevens dan willen we wel graag dat u dit doorgeeft aan de administratie. Het
is natuurlijk fijn en belangrijk dat we iemand kunnen bereiken als er iets met uw kind aan de hand
is of omdat we u willen bereiken i.v.m. andere calamiteiten. Wijzigingen kunt u doorgeven aan
administratie@spectrumpeize.nl

Het gymrooster en het vakantierooster kunt u vinden op onze website
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

Ouderbijdrage rectificatie
In de kleine schoolgids stond dat de ouderbijdrage dit jaar € 50,00 bedraagt. Dit moet € 55,00
zijn. Onze excuses.

Wat gaan we doen in het schooljaar 2017-2018??
Natuurlijk gaan we weer veel leren, samenwerken en plezier hebben, maar na de zomervakantie
gaan we ook werken aan de volgende speerpunten:
 onderzoeken hoe we de resultaten van begrijpend lezen kunnen verhogen
 meewerken als Pilotschool Dyslexie
 de nieuwe taalmethode Staal invoeren
 nieuwe muziek, biologie, techniek methodes aanschaffen
 tablets/laptops aanschaffen om oa. in te zetten bij de methodes
 starten met het behalen van het vignet "De gezonde school" Een Gezonde School besteedt
zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De Gezonde Schoolaanpak helpt ons planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde
leefstijl van leerlingen. Als onze school binnen een gekozen thema alle vier de pijlers van
Gezonde School op orde heeft, kunnen wij ons profileren als Gezonde School met een
vignet voor dat thema!
 starten met de pleinmetamorfose: een groener plein
 gaan we verder werken aan de "de 21ste-eeuwse vaardigheden" De maatschappij
verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en
netwerksamenleving. Gevolg is bijvoorbeeld dat meer mensenwerk wordt gedaan door
machines. En bij steeds meer werk worden computers en ict gebruikt. Werk verandert,
functies veranderen. Jongeren hebben 21e eeuwse vaardigheden nodig om hierop
voorbereid te zijn. Wat zijn de 21e eeuwse vaardigheden? Het gaat om 11
competenties die we de komende jaren verder willen ontwikkelen: kritisch denken, creatief
denken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational
thinking en mediawijsheid.
Wij zullen u regelmatig in de ouderinfo informeren over bovenstaande onderwerpen.
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Gevonden voorwerpen
Er liggen heel veel spullen in de bak gevonden voorwerpen. Bent u nog iets
kwijt dan kunt u de conciërge Ko Sap vragen of u tussen de spullen kunt
kijken. Dat kan nog tot het eind van de week. Dan wordt de bak
leeggemaakt.

Pilot Dyslexie Noordenveld
Geachte ouders / verzorgers,
In de media heeft u kunnen lezen dat met ingang van het schooljaar 2017-2018 de Pilot Dyslexie
Noorden-veld (PDN) van start gaat. Deze pilot is een initiatief van de gemeente Noordenveld en de
gezamenlijke schoolbesturen van het primair onderwijs in Noordenveld: COG Drenthe,
Noorderbasis, Penta Primair en OPO Noordenveld. De coördinatie is in handen van de Werkgroep
PDN.
Alle basisscholen in de gemeente Noordenveld doen mee aan de pilot, als pilotschool of als
referentie-school.
Het doel van de pilot is om in een periode van drie jaar het aantal kinderen dat in aanmerking
komt voor EED-behandelingen (Enkelvoudige Ernstige Dyslexie) terug te brengen.
Dit doel willen wij bereiken door leerkrachten te scholen en in de groepen 2 t/m 5:
•
• extra aandacht te besteden aan (voorbereidend) taal- leesonderwijs;
•
• leerlingen meer extra ondersteuning te bieden, door de leerkracht;
•
• leerlingen specifiek te begeleiden door een orthopedagoog/dyslexiespecialist.
Voor deze vorm van ondersteuning zijn normaal gesproken geen middelen beschikbaar vanuit het
samen-werkingsverband Passend Onderwijs (onderwijs). Vergoeding van EED-behandeling valt
onder ‘zorg’ (gemeente).
In de praktijk zal het erop neer komen dat op de pilotscholen vanaf groep 3 ongeveer acht
leerlingen (per pilotschool) extra worden begeleid door de orthopedagoog/dyslexiespecialist. Deze
acht leerlingen zijn o.a. geselecteerd aan de hand van screeningslijsten, die de ouders en
leerkrachten van de huidige groep 2 leerlingen onlangs hebben ingevuld. Het betreft de reguliere
screeningslijst van de logopedist (GGD-Drenthe), aangevuld met enkele specifieke vragen.
De pilotscholen zijn (onder voorbehoud):
•
• OBS De Hekakker (Norg)
•
• ODS De Eskampen / OBS Het Spectrum (combinatie Peize)
•
• CBS De Hoeksteen / CBS De Parel (combinatie Roden)
•
• OBS De Marke (Roden)
De andere scholen zijn referentiescholen. Leerlingen op de pilotscholen krijgen het pilotprogramma
aangeboden, leerlingen op de referentiescholen het normale schoolprogramma. Op zowel de
pilotscholen als op de referentiescholen worden de resultaten van de leerlingen gedurende drie jaar
nauwkeurig in kaart gebracht.
Ouders van kinderen die in aanmerking komen voor specifieke begeleiding van de orthopedagoog
worden kort na de zomervakantie uitgenodigd voor een informatief gesprek. Deelname is uiteraard
niet verplicht.
Het bestaande traject voor vergoede dyslexiezorg via de gemeente blijft gedurende de pilot
gehandhaafd.
Namens de werkgroep PDN,
Jan Timmer.
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Nieuws van de commissies
Hoofdluiscommissie
Helaas wilden de luizen na de vakantie ook graag naar school. In twee groepen zijn nog kinderen
met vooral neten. Het is erg besmettelijk, dus wij willen u vragen om uw kind(eren) goed te
controleren en bij de vondst van luizen of neten meteen te beginnen met de behandeling. Kammen
is heel belangrijk!
Hier vindt u een folder van de GGD over hoofdluis.
Heeft u vragen of ziet u dat uw kind luizen heeft, wilt u dan contact opnemen met de leerkracht of
met Agnes.
Agnes Heikens ( moeder van Irma Mulder gr 5)
06-14636564 of mulder.heikens@outlook.com is het aanspreekpunt als u vragen hebt betreffende
luizen.
De luizenmoeders kunnen nog wel extra hulp gebruiken. Wilt
u zich aanmelden of wilt u meer informatie dan kunt u
contact opnemen met Agnes.

22 September worden alle leerlingen opnieuw gecontroleerd.

Leescommissie
Oproep hulp Kinderboekenweek!
Binnenkort begint de Kinderboekenweek weer. (van 4 tm 13 oktober).
Een week vol met leuke activiteiten rond het thema van de Kinderenboekenweek, dit jaar :
Griezelen.
Dit wordt elk jaar georganiseerd door de leescommissie (voorheen cultuurcommissie).
Omdat de leescommissie nog maar bestaat uit twee ouders zijn wij dringend opzoek naar hulp!
In eerste instantie om te helpen met het organiseren van de kinderenboekenweek. Te denken valt
dan aan:
-de aankleding van de school, rond het thema
-de opening van de Kinderboekenweek
-de voorleeswedstrijd
-extra activiteit
Wie dit jaar wel helpen wil met het organiseren van de Kinderenboekenweek kan zich aanmelden
bij: elsbethoort@spectrumpeize.nl of marianbakker@spectrumpeize.nl of petrakruijer@live.nl
Oproep leden voor de Leescommissie!
Om de commissie te versterken zijn wij ook opzoek naar een aantal ouders die in de leescommissie
willen.
De leescommissie organiseert onder andere de volgende activiteiten:
-de Kinderboekenweek
-nationale voorleesdagen met een voorleesthee
-boekenruilbeurs
Wij kunnen uw hulp goed gebruiken!
Lijkt het u leuk om in deze commissie zitting te nemen neem dan contact op met:
elsbethoort@spectrumpeize.nl of marianbakker@spectrumpeize.nl of petrakruijer@live.nl
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BAS-nieuws

De BAS-regel voor de komende week is:

Inleveren kopij (bij voorkeur digitaal)
uiterlijk donderdag 14 september 2017
Kopij kan gestuurd worden naar

administratie@spectrumpeize.nl

De volgende ouderinfo verschijnt op
maandag 18 september 2017
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Nieuws van buiten
Kinderknutselclub start weer in Dorpshuis Peize.
Na een heerlijk lange vakantie is het ook weer leuk om samen dingen te doen. In het Dorpshuis
kan je ook dit jaar weer op woensdagmiddag knutselen. Eens in de twee weken, gelijk na
schooltijd tot half vier.
We knippen, plakken, scheuren, kleien, timmeren, haken, schilderen…. Je kan het zo gek niet
bedenken.
Het is bedoeld voor kinderen van groep 3 tot en met 5. Maar als je in groep 6 zit kan je je ook
opgeven, misschien is er nog wel een plekje voor je.
De eerste keer is op woensdag 20 sept en we gaan door tot de kerstvakantie. Voor deze 7 keer
betaal je maar €20,Je moet je wel opgeven: info@dorpshuispeize.nl
Noem in je mailtje je naam, je groep en de school. En het telefoonnummer waarop je vader of
moeder bereikbaar is.

In samenwerking met de Kledingbank organiseren wij (Sportcoaches Noordenveld) een speciale
inzamelingsactie voor sportschoenen en sportkleding. Dit ten bate van de Kledingbank
Noordenveld.
De kledingbank heeft maar een heel klein aanbod van sportschoenen en sportkleding. Vooral de
kindermaten zijn schaars.
De gehele maand september kan iedereen op diverse locaties in de gemeente hun bruikbare en
schone sportschoenen/kleding inleveren.
Ons verzoek is om dit initiatief te delen met ouders en kinderen van de school. In de bijlage zit een
(platte) tekst die eventueel in een nieuwsbrief of op een website geplaatst kan worden.
Ook zit er een poster bij, wellicht om te delen op social media, op te hangen in de school enz.
Wij hopen dat zoveel mogelijk scholen ons willen helpen door het bericht te delen met de
leerlingen en hun ouders.
We snappen dat het een buitenschools-initiatief is maar wie weet zien jullie toch de kans om ons te
helpen met de promotie.
Daarnaast is dit misschien voor jullie als school een kans om alle sportkleding en sportschoenen
die zijn blijven liggen een mooie nieuwe bestemming te geven?
Alvast bedankt voor de medewerking, ook namens de Kledingbank Noordenveld.
Met vriendelijke groet,
Froukje Temming
Mantelzorgconsulent | Coördinator Sport- & Cultuurcoaches | Buurtwerker
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Nieuwe activiteitenladders uit
Lekker sporten en bewegen in het nieuwe schooljaar? Of misschien liever creatief bezig zijn of
zingen? Het kan allemaal, want de activiteitenladders komen weer uit. De ladder loopt van oktober
t/m december.
De activiteiten zijn voor alle kinderen uit Noordenveld en worden georganiseerd door de sport - en
cultuurcoaches van Noordenveld in samenwerking met verenigingen en instellingen. Wil jij ook
meedoen? Bekijk de activiteitenladder en geef je vanaf 12 september op via
http://www.welzijninnoordenveld.nl/sport-en-cultuur.
In Roden kun je bijvoorbeeld Gymmen, Spookzwemmen, Cartoon tekenen of mee doen met
Freerunning.
In Peize kun je een workshop ‘Lekker in je lijf’ volgen, zingen of je eigen echt werkende klok
maken.
De sportcoach in Norg heeft ook weer leuke activiteiten op de planning. Wat dacht je van een
workshop Waterpolo of Jeugdbridge? Onze cultuurcoach heeft voor Norg o.a keramieken en het
maken van een griezelig kunstboek op het programma staan.
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Het Ros Theater
Prinsesseweg 31
9717BB GRONINGEN
(050) 312 92 42
NL05 INGB 0007 4595 21
KvK Groningen: 02058554
BTW-nummer: 912.17.027.BO1
www.rostheater.nl
rostheater@gmail.com
Info brief Peize Het Spectrum

Naschoolse lessen acteren/musical op de Eskampen in Peize

Geachte ouders/verzorgers en kinderen van basisschool Het Spectrum in Peize,
Wij zijn erg blij om hier in de Nieuwsbrief van jullie school aan te kondigen dat de Ros Theater– en
Musicalschool op dinsdag 12 september start met het geven van naschoolse theaterlessen in het
speellokaal van De Eskampen in Peize voor kinderen van 7-12 jaar van 14.15-15.45.
We willen jullie kinderen graag uitnodigen om ook aan deze lessen mee te doen.
De Ros Theater- en Musicalschool is voortgekomen uit de Jeugdtheaterschool van het ICO, die
vanwege bezuinigen werd opgeheven, net als alle andere cursussen op het gebied van dans, beeldend en
muziek. Wij zijn nu al voor het 6e jaar zelfstandig. We geven cursussen aan kleuters, kinderen van 7-12
jaar, jongeren, volwassenen en diverse andere cursussen op het gebied van theater / musical in Drenthe.
Elk jaar worden de cursussen afgesloten met grote voorstellingen. Bijvoorbeeld, ‘Space’, ‘Sophie en de
Wereld’ in de Schalm, ‘Assepoester’ in de Nieuwe Kolk en ‘Een Midzomernachtsdroom’ in De Schalm
van het ICO. Alle leerlingen deden hieraan mee.
Tevens maken en spelen wij voorstellingen voor basisscholen, vaak in samenwerking met het ICO. Zo
zijn wij op veel scholen geweest met de projecten Doornroosje, Kreten uit het Verleden, I social en
Fluisteringen.
Onze vaste locatie is Podium Zuidhaege, Zuidhaege 2 in Assen (het oude ICO) midden in het culturele
hart van Assen. Tevens zijn wij de enige mobiele theater– en musicalschool in Drenthe. Wij komen
naar de kinderen toe op de plekken waar ze het meeste zijn: hun school. Dat doen wij niet zomaar. Wij
zijn van mening dat het belangrijk is dat kinderen ontdekken waar hun kracht en hun talent liggen. Dat
ze ontdekken waarin ze plezier hebben, om te doen en mee bezig te zijn.
Op dit moment is het curriculum van scholen vooral gericht op de cognitieve vakken. Sport en kunst en
cultuur krijgen vanwege diverse redenen minder aandacht op school. Onderzoeken hebben echter
aangetoond dat het goed is voor de ontwikkeling van kinderen (vaardigheden en sociale interactie) om
aan sport en cultuur te doen.
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De oude instellingen waar kinderen gesubsidieerd dans, acteer- en muzieklessen konden volgen, zijn
opgeheven. Individuele muziekleerlingen kunnen nog wel terecht bij muziekdocenten. Maar als een kind
wil acteren/ in een musical wil spelen, is het moeilijker om een plek te vinden.
Vandaar dat het idee is ontstaan om de acteer- en musicallessen naar de leerlingen toe te brengen. Op
hun eigen plek, hun school. Zo is het makkelijker om aan cultuur te doen. Ouders hoeven minder te
organiseren in het halen en brengen. De gemeentes stimuleren bewegen; acteren, dansen en zingen is
hier ook een onderdeel van. De school laat, door het beschikbaar stellen van het speellokaal zien dat ze
kunst en cultuur ook belangrijk vinden. Ze laat zien aan ouders en verzorgers dat ze het belangrijk
vinden dat kinderen hun talenten ontdekken.
Wij zijn netwerkpartner van het ICO en wij zijn lid van Platform Theater, de landelijke stichting van
jeugdtheaterscholen. Wij bieden als vanouds kwaliteit en werken met bevoegde docenten.
De lessen zijn op de dinsdagmiddagen van 14.15-15.45. We geven elke week les, behalve in de
schoolvakanties en margedagen van de school. Aan de lessen mogen ook kinderen uit andere scholen in
de omgeving meedoen.
De Ros Theater- en Musicalschool doet ook mee met het Jeugdcultuurfonds van Drenthe. Ouders voor
wie de cursusgelden bezwaarlijk zijn, kunnen een aanvraag voor een financiële bijdrage indienen zodat
hun kind ook mee kan doen.
Ons aanbod met rooster, tarieven, docenten, lesplaatsen en andere informatie is te vinden op onze site
www.rostheater.nl.
Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij Anita Ros, rostheater@gmail.com, 06 405 36 119.
De eerste les is een gratis proefles. We starten de cursus bij minimaal 10 kinderen..

Met vriendelijke groet,
Anita Ros
Theatermaker/docent
Ros Theater en Musical School
www.rostheater.nl
facebook.com/rostheater
06 405 36 119
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