Nummer 02
18 september 2017
Agenda
datum
Ma 18 sept - vr 22 sept
Ma 18 sept - vr 22 sept
Ma 18 sept- vr 13 okt
Di 19 sept
Vrijdag 22 september
Ma 25 sept
Ma 25 sept
Di 26 sept
Di 3 okt
Woe 4 ok
Di 10 okt-di 14 nov
Ma 16 okt
Za 21 okt- zo 29 okt

19 februari 2016
groep
activiteit
2015
3 t/m 8
welkomstgesprekken
Alle
groepen
antipestweek
20142014november
7 en 7 van 6-7
E-waste race
19:30-21:00 uur commissie ouderbetrokkenheid
2014
Alle groepen
Her-controle hoofdluis
Alle groepen
Week van de2014
gezonde pauzehap
september
5
Alle groepen
7
Alle groepen
1 en 2
3 en 4
Alle groepen

Massimo
Vrij, Rodermarkt
Screening schoolarts
Opening Kinderboekenweek
Projectkist het Nieuwe Oude Huis (info volgt)
Voorstelling de centrale geheimenbank
herfstvakantie

Onze agenda staat ook op de website www.spectrumpeize.nl

Mededelingen
Rodermarkt!
Denkt u eraan dat de kinderen dinsdag 26 september vrij zijn? U kunt de vakanties en vrije dagen
ook op onze website vinden.

Adressen ouders op de leerlingenlijst
Er kwamen een aantal verzoeken binnen om van gescheiden ouders beide adressen te vermelden
op de leerlingenlijsten. Dit kost even tijd, omdat het handmatig ingevoerd moet worden in het
systeem. De administratie is hier druk mee bezig. Zodra dit klaar is krijgt u een nieuwe lijst.
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Wij doen weer aan de landelijke anti-pestweek.
Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een
veilige groep. De eerste weken na de zomervakantie vormen een
belangrijke periode in het proces van groepsvorming. Deze gouden
weken zijn doorslaggevend voor hoe de leerlingen de rest van het jaar
met elkaar omgaan. De Week Tegen Pesten 2017 legt de basis voor een
goed startmoment voor de rest van het schooljaar. De Week Tegen
Pesten (18 t/m 22 september 2017) gaat dit jaar over online pesten.
Online pesten gebeurt meestal anoniem. Dat maakt het laagdrempeliger
om te pesten en lastiger om te achterhalen wie de pester is. Leerlingen kunnen op elk moment van
de dag te maken krijgen met online pesten. Een ruzie ’s avonds op WhatsApp heeft ook effect op
hoe de leerlingen de volgende dag met elkaar omgaan in de klas. Omdat online pesten vaak buiten
het medeweten van de leerkracht gebeurt is het aanpakken ervan ingewikkelder. De impact van
online pesten is groot. Slachtoffers voelen zich niet meer veilig, zijn bang om naar school te gaan
en zijn onzeker. Ook voor pesters kan het gevolgen hebben. Bijvoorbeeld omdat de politie wordt
ingeschakeld bij strafbaar online gedrag. Als online pesten niet wordt aangepakt maakt het de
school voor alle leerlingen onveiliger. Ouders en opvoeders nog te vaak afwezig in de onlinewereld
van kinderen.
In de hal van school staat een thema tafel met boeken over pesten en pestgedrag. De leerlingen in
de bovenbouw krijgen deze week een werkboekje over online pesten. Er worden lessen gegeven
uit onze methode voor sociaal-emotionele vorming “Goed Gedaan”. We maken een groepswerk om
zo te laten zien, dat we een leuke, gezellige groep zijn, waar we niemand buiten sluiten. De
bovenbouwgroepen hebben met elkaar groepsregels gemaakt. Deze regels hangen onder de
schoolwaarden en afspraken, nl. respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. De anti-pest
coördinator gaat zich voorstellen in de groepen, zo dat kinderen weten waar ze terecht kunnen bij
pestgedrag. Alle kinderen krijgen een polsbandje.

Nieuwe methode: Staal.
Dit schooljaar zijn we begonnen met de nieuwe taal/spellingmethode, genaamd Staal.
In Staal taal werken we met thema’s van vier weken. In de eerste twee weken vergaren de
kinderen nieuwe kennis die zij in week 3 toepassen in een betekenisvol eindproduct.
Het eindproduct is bijvoorbeeld een presentatie of publicatie. In de vierde week maken de kinderen
een toets. Op grond van de resultaten hiervan krijgt elk kindgerichte extra instructie, herhaling of
verrijking aangeboden.
In Staal spelling werken we ook met blokken van vier weken. In de eerst drie weken krijgen de
kinderen nieuwe spellingcategorieën aangeboden met de bijbehorende regel en een gebaar.
Daarnaast biedt Staal elk blok één nieuw grammaticadoel aan (een woordsoort of een leesteken).
Alle spellingcategorieën worden elke dag herhaald en geoefend in een oefendictee. Zo voorkomen
we dat spellingvaardigheden wegzakken.
Voor de ouders heeft Staal ook een ouderfilmpje. In dit ouderfilmpje legt methodespecialist Denni
Hijink uit hoe de spellingmethode van José Schraven werkt. https://youtu.be/BLz9FSXiBGA
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Nieuws uit de groepen
Groep 1 – 2 rood en blauw
De komende weken staan in het teken van het thema Boeken van Onderbouwd en de
Kinderboekenweek. Het thema van de Kinderboekenweek is griezelen. We besteden ook aandacht
aan de anti-pestweek.
Deze doelen komen aan bod:
Groep 1:
Kleine visuele verschillen waarnemen in gekleurde vormen.
Resutatief tellen tot 10.
Tijdsvolgorde aanbrengen in een verhaal.
Groep 2:
Kleine visuele verschillen waarnemen in abstracte vormen of letters.
Resultatief tellen tot 20.
Tijdsbegrippen benoemen.
De letter P van pen wordt aangeleerd.
Via deze QR code kunnen de kinderen thuis kijken naar het
woordenschatfilmpje van Wim de woordspin.
De informatieavond van groep 1/2 blauw (lokaal groep blauw) en groep 1/2 rood (lokaal groep
rood) is op maandag 2 oktober van 19 uur tot 20.00 uur.

Groepen 4 en 5
Formulieren zomerlezen
Voor de vakantie hebben de groepen 3 en 4 (nu 4 en 5) formulieren mee
naar huis gekregen over het zomerlezen. Wilt u de kinderen deze
formulieren weer mee geven naar school? Alvast bedankt!

Groep 5
Maandag 25 september komt er een acteur/verhalenverteller(Massimo) in groep 5:

Ooggetuige brengt eeuwenoude streekverhalen tot leven
Al eeuwen verdient verhalenverkoper Massimo zijn brood met het vertellen van verhalen. Met zijn
koffer vol schatten uit het verleden reist hij naar kermissen en jaarmarkten over de hele wereld.
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Maar de tijden zijn veranderd. Tegenwoordig zijn er botsauto’s en automaten. En dat is ook leuk.
Maar niet voor Massimo. Hij vertelt liever in alle rust zijn verhalen. Het zijn verhalen die passen bij
de plek… Maar wel verhalen geplukt uit een willekeurig tijdperk. Massimo toont in de klas
excentrieke voorwerpen en vertelt daar het spannende streekverhaal bij. Zijn geheim: hij was er
ooit zelf bij... De voorstelling is gekoppeld aan lesmateriaal over de Canon van Noordenveld.

Voorstelling
Groep 7 en groep 7 van 6-7
Waarom staat die grote container op het schoolplein???
Over de E-waste race
Beide groepen 7 (groep 7 en groep 7 van groep 6/7) doen de komende vier weken mee aan de Ewaste race. Hieronder vindt u alvast wat informatie.
In de komende weken zult u hier nog veel meer van horen via de leerlingen!
WAT IS E-WASTE?
E-waste staat voor elektronisch afval. Op dit moment wordt in Nederland maar liefst tweederde
van de totale hoeveelheid elektronisch afval niet gerecycled. Enorm zonde want het zit vol met
waardevolle materialen. Gaat u maar eens na wat u mogelijk thuis nog heeft liggen: een oude
telefoon, wekker, kapotte printer of dvd-speler? Recyclen kan beter door het gemakkelijker en
leuker te maken. Dit doen we met de E-waste race!
DE E-WASTE RACE
Tijdens de E-waste race nemen scholieren uit groep 6, 7 en 8 het tegen elkaar op om e-waste,
(kleine) elektronische apparaten, uit de wijk in te zamelen. De school die het meeste inzamelt wint
een fantastische schoolreis voor de hele klas!
Scholieren zullen tijdens de race worden ondersteund door deze website waarop ze kunnen zien
wie er in de wijk elektronische apparaten kwijt wil en wanneer dat kan worden opgehaald. Op deze
manier kunnen we gericht inzamelen en kan op de website de score tussen de scholen bijgehouden
worden.
DUURZAAM EN LEERZAAM
Door mee te doen aan de E-waste race leren scholieren al doende over het recyclen van
elektronische apparatuur. Alle deelnemers krijgen een interactieve les op hun school. Waar kun je
bijvoorbeeld je elektronische apparaten inleveren? En wat is de impact van e-waste? Tegelijk gaan
de scholieren in de praktijk aan de slag door binnen de wijk in te zamelen en leveren zo een
belangrijke bijdrage aan de recycling van waardevolle materialen. Bovendien wordt inzamelen een
stuk makkelijker voor de buurtbewoners!
WAAR GAAT UW E-WASTE HEEN?
De E-waste race werkt samen met lokale gemeenten en lokale afvalophaaldiensten en WEEE
Nederland. Gemeenten waar we de E-waste race organiseren hebben contracten met WEEE
Nederland of Wecycle die de producentenverantwoordelijkheid voor het terugnemen en laten
recyclen van E-waste dragen. Wecycle en WEEE NL zorgen ervoor dat ingezamelde e-waste van
gemeenten op een correcte manier bij gerenomeerde recyclers terecht komt. Aan deze recyclers
worden hoge eisen gesteld.
Een van deze recyclers is bijvoorbeeld Sims Recycling Solutions. Zij halen zo'n 96-97% aan
materiaal terug uit binnengebrachte e-waste. Een noemenswaardig resultaat.
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Nieuws van de commissies
Hoofdluiscommissie
Omdat er in een paar groepen neten waren aangetroffen zal er 22 september een her-controle
plaatsvinden. Wilt u zelf ook nog even de haren van uw kind(eren) controleren?
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 hoofdluiscommissie kan nog wel extra hulp gebruiken. Wilt u zich aanmelden of wilt u meer
informatie dan kunt u contact opnemen met Agnes.

Leescommissie
Oproep hulp Kinderboekenweek!
Binnenkort begint de Kinderboekenweek weer. (van 4 tm 15 oktober).
Een week vol met leuke activiteiten rond het thema van de
Kinderenboekenweek: 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 bij de organisatie!
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 21 september 2017
Kopij kan gestuurd worden naar

administratie@spectrumpeize.nl

De volgende ouderinfo verschijnt op
maandag 25 september 2017
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Nieuws van buiten
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