Nummer 05
09 oktober 2017
Agenda
datum
Di 10 okt-di 14 nov
Woe 11 okt
Woe 11 okt
Woe 11 okt. 19.0020.00 uur
Do 12 okt
Ma 16 okt
Vr 20 okt
Za 21 okt- zo 29 okt

19 februari 2016
groep
activiteit
2015
1 en 2
Projectkist het Nieuwe Oude Huis (info volgt)
Voorleeswedstrijd
20142014november
5
8:35-12:25 uur gevangenis museum Veenhuizen
Plusklas
Informatieavond voor ouders van plusklasleerlingen
2014
en leerkrachten
7
Screening schoolarts
september
2014
3 en 4
Alle groepen

Alle groepen

Voorstelling de centrale geheimenbank
Fietslichtcontrole, alle kinderen op de fiets naar
school
herfstvakantie

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

Mededelingen
Vervangingen
groep
datum
6
Ma 9 oktober
6
Di 10 oktober
6/7
Woe 11 oktober
6/7
Do 12 oktober
7
Do 12 oktober
6/7
Woe 18 oktober
6/7
Do 19 oktober

vervanger
I. Nederhoed
Moniek Verweij
Alisa de Jong
Alisa de Jong
Moniek Verweij
Alisa de Jong
Alisa de Jong

Mededeling:
Vervanging in groep 6/7
In 2015 is meester Jelmer erg ziek geweest. Ondanks dat het steeds beter met hem gaat, heeft hij
helaas nog veel last van vermoeidheid. Verschillende medische specialisten begeleiden hem en
hebben er nu op aangedrongen dat hij een stap terug moet doen. Daarom hebben we in overleg
met de behandelaars van Jelmer besloten dat hij voorlopig twee dagen minder gaat
werken. Jelmer zal daarom op de woensdag en de donderdag niet aanwezig zijn. Voor de rust in
de groep hebben we voor twee aaneengesloten dagen gekozen. Juf Alisa de Jong-Niemeijer, zal op
deze dagen in groep 6/7 gaan vervangen.

Hereweg 1d • 9321 CL Peize (Dr)
Tel. (050) 5033612
Mail: info@spectrumpeize.nl
Website: www.spectrumpeize.nl

De Kinderboekenweek is begonnen!
Vorige week is de Kinderboekenweek geopend. In elke groep is er een griezelverhaal voorgelezen.
Het thema van dit jaar is: Gruwelijk eng! Kinderboeken met griezels en engerds staan centraal in
de Kinderboekenweek 2017, die loopt van woensdag 4 oktober tot en met zondag 15 oktober
2017. De auteur van het Kinderboekenweekgeschenk is Janneke Schotveld, bekend van o.a. de
populaire kinderboekenreeks Superjuffie. Het thema is: Griezelen. Onder het motto: Gruwelijk eng!
De leescommissie heeft een mooi, eng, spannend griezelhuis gemaakt waar alle kinderen deze
week een kijkje mogen nemen.
De voorleeswedstrijd gaat dit jaar plaats vinden op vrijdag 13 oktober.
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Even voorstellen

Ook dit schooljaar heeft onze school weer een aantal stagiaires.

Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Robina Smit, ik ben 18 jaar oud en ik loop met veel plezier
stage op OBS ’t Spectrum. Ik studeer Pabo aan de Hanzehogeschool te
Groningen. Momenteel zit ik in jaar 2. Ik ben tot en met 23 februari 2018
elke maandag en dinsdag op school te vinden. Nu loop ik stage in groep 6/7
en vanaf 20 november in de kleuterklas.
Al sinds ik 4 jaar ben roep ik ‘Ik word later juf!’, en nu ben ik dan ook echt bezig om juf te worden.
Ik haal veel energie uit de kinderen, ik vind het heerlijk om met hen te werken.
Ik geef nu met veel plezier les als stagiair, en hoop over paar jaar les te geven als volwaardige juf!
Met vriendelijke groet,
Robina Smit

Hallo!
Ik zou me graag even willen voorstellen. Mijn naam is Robert Jan Kerdijk, ik
woon in Groningen in een studiootje en ik ben 24 jaar oud. In mijn vrije tijd werk
ik in het zwembad van Resort Hof van Saksen en voetbal ik bij v.v. Kwiek in het
eerste elftal.
Maar wat veel belangrijker is, is dat ik de PABO studeer aan de Hanze Hogeschool
in Groningen en ik daar in het derde studiejaar zit. Ik heb tijdens mijn studie
gekozen voor de specialisatie ‘het oudere kind’. Daardoor loop ik dit jaar twee
stages in de bovenbouw op ‘t Spectrum. In het begin van dit schooljaar ben ik
het voor eerste semester begonnen in groep 8 bij juf Cindy. Op maandag en
dinsdag ben ik hier voor stage en de rest van de week ga ik zelf nog naar school.
Tot nu toe bevalt het mij erg goed. Ik leer hier veel van zowel de juf als de kinderen en ik ben
ervan overtuigd dat ik dat de rest van mijn stage ook ga doen. Het bevalt me tot nu toe erg goed
op deze school. Ik geef veel lessen waardoor ik de mogelijkheid krijg om mezelf goed te kunnen
ontwikkelen, met het leerkrachtenteam heb ik een goede klik en niet het onbelangrijkste, de
kinderen zijn ook erg leuk en van hun leer ik ook een hoop.
Het tweede semester sta ik in een andere groep van de bovenbouw voor de klas. In welke groep
dat is, is nog niet bekend.
Ik hoop dat ik u genoeg over mezelf heb kunnen vertellen maar mocht u nog vragen hebben, kom
dan gerust langs.
Groeten Robert Jan
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Nieuws uit de groepen
Groepen ½ rood en 1/2 blauw
Deze week starten we met het Onderbouwd thema Herfst.
Dit thema wordt gecombineerd met het feest Sintmaarten.
De kinderen werken de komende 3 weken aan de volgende doelen:
Groep 1:
Taal:
 Logische volgorde aanbrengen en verwoorden bij een verhaal
Rekenen:
 Seriëren op basis van grootte, dikte, breedte en lengte en dit kunnen verwoorden.
 Positie vanuit het platte vlak in het ruimtelijke herkennen en namaken. (vb.: leg het blokje
naast de stoel)
Motoriek:
 Een bal en een slang kunnen kneden van klei.
 Soepel bewegen; Met een gymlint zelfgekozen schrijfpatronen maken.
Groep 2:
Taal :
 Met afbeeldingen een logische volgorde aanbrengen in een verhaal en de volgorde
betekenisgericht benoemen.
Rekenen:
 Seriëren op basis van 2 kenmerken.
 Posities vanuit het platte vlak kunnen herkennen en benoemen. (richtingen aanwijzen) De
begrippen links en rechts kunnen toepassen.
QR code Richtingenspel Educo

Motoriek:
 Open en gesloten guirlande en arcade tekenen. Schrijfbewegingen met de arm op het
Kwinto stereobord.
 Kleien; figuren kneden d.m.v. aansmeertechniek.
We leren de letter t met het basiswoord tak. Op 20-10-2017 hebben we een meeneemkring met
de beginletter t.
Scan de QR code en bekijk welke woorden er in dit thema worden aangeboden door
Wim.
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Nieuws vanuit Kunst en cultuur Drenthe:
Binnenkort starten we met het project: ”het nieuwe oude huis”.
Het nieuwe oude huis is een erfgoedproject met lessen rondom het thema
huizen/architectuur. Het startpunt van de verschillende activiteiten is een
verhaal over Olifant en Giraf die willen samenwonen en op zoek moeten
naar een huis dat voor hen beiden geschikt is. Omdat ze zo’n huis niet
kunnen vinden, bouwen ze het huis uiteindelijk zelf.
Het project bestaat uit de volgende onderdelen:
- Een prentenboek
- Een lesbrief met vier uitgewerkte lessen
- Een leskist met materialen voor gebruik in de klas
Oproepje:
Na de Herfstvakantie starten wij met het maken van de lampionnen.
Wij hebben hiervoor ouders nodig die de kinderen kunnen begeleiden bij
het plakken.
We gaan werken met papier maché
Voor maandag, dinsdag, woensdag en donderdag zoeken wij voor elke dag 2 ouders die van 9.0010.00 uur kunnen helpen. Er komt een intekenlijst op het memobord te hangen.

Verder zijn wij op zoek naar de volgende materialen:
- lege aluminium hulsjes van waxinelichtjes voor de lampion van groep 1.
- grote frisdrank flessen voor de lampion van groep 1. (16 stuks voor beide groepen)
- grote blikken (soep of groente)

Nieuws van de commissies
Verkeerscommissie
Verkeerscontrole afgelopen vrijdag 6 okt is goed verlopen.
Het laatste weekend van oktober gaat de klok een uur achteruit. Dat betekent dat het een uur
eerder donker wordt. Op 20 oktober a.s. zullen de verkeersouders de jaarlijkse fietslichtcontrole
houden. Wilt u vooraf de lichten van de fietsen van uw kinderen controleren en denkt u eraan dat
de kinderen op 20 oktober met de fiets op school komen?
Alvast bedankt!
De Verkeerscommissie
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Feestcommissie
Afgelopen woensdag 4/10 kwam de Feestcommissie weer bij elkaar voor de aftrap van het nieuwe
'seizoen'.
We hebben gezamenlijk gegeten, de eerste agenda punten doorgenomen en helaas afscheid
moeten nemen van Wilma (voorzitter), Sandra, Kea & Betty. Bedankt voor al jullie inzet en mooie
feestjes.
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BAS-nieuws

De BAS-regel voor de komende week is:

Inleveren kopij (bij voorkeur digitaal)
uiterlijk donderdag 12 oktober 2017
Kopij kan gestuurd worden naar

administratie@spectrumpeize.nl

De volgende ouderinfo verschijnt op
maandag 16 oktober 2017
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