Nummer 08
8 november 2018
februari
2016
De agenda staat op onze19
website
www.spectrumpeize.nl
2015
20142014november
2014
september 2014

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
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Mededeling

Geachte ouders, verzorgers,
Mijn naam is Corjan van der Veen. Ik ben 49 jaar en woon met mijn drie kinderen en vrouw in
Zuidlaren. Mijn werk bestaat uit het leiden van scholen waar kortere of langere tijd een interimdirecteur wordt gevraagd. Vanuit mijn bedrijf EduBeter voer ik opdrachten uit voor besturen en
scholen. Ik ben benaderd door de heer Eising of ik de periode tot er een nieuwe directeur benoemd
is, de school wil leiden voor een aantal dagen in de week. Naast het werken op ’t Spectrum, werk ik
ook nog op een andere school voor een ander bestuur. Mijn werkdagen moet ik daarom goed
verdelen. Mijn werkdagen voor ’t Spectrum zijn verdeeld over 3 momenten in de week. Twee dagen
ben ik een dagdeel aanwezig en de andere dag ben ik er een hele dag aanwezig. De dagen die ik
aanwezig ben, zijn de maandag, dinsdag en de donderdag. Afhankelijk van de agenda overleg ik
met het team welke dagdelen ik er ben. Bij bijzondere gelegenheden ben ik natuurlijk ook op een
andere dag beschikbaar voor ’t Spectrum. Ik heb veel zin om dit team in deze prachtige school aan
de slag te gaan.
Corjan van der Veen
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Schoolfruit- en groenteprogramma
Onze leerlingen krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag gedurende eenentwintig
weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de pauze om
gezamenlijk in de klas op te eten. U hoeft alleen voor drinken te
zorgen.
Komende week krijgen we
Waspeen
Banaan
Appel

Nationaal Schoolontbijt

Op 7 november was het nationaal scholontbijt. De kinderen hebben dit als lunch
gebruikt. Het was genoeg voor iedereen en de kinderen hebben lekker gesmuld.

Belangstelling doorgeven
Afgelopen woensdag heeft u onderstaande brief via de mail ontvangen. U kunt de mail
beantwoorden om kenbaar te maken dat u belangstelling heeft. Wilt u dan ook aangeven met
hoeveel u waarschijnlijk wilt komen? Heeft u de brief niet meer dan kunt u de administratie een mail
sturen om kenbaar te maken dat u belangstelling heeft. Belangstelling doorgeven vóór 1 december.
Het mailadres is administratie@spectrumpeize.nl
Goede dag
Het afgelopen schooljaar hebben de internbegeleiders een bezoek gebracht aan Kentalis in
Groningen. Kentalis is het instituut dat gespecialiseerd is in het begeleiden van leerlingen met taal
ontwikkelingsstoornissen in heel Nederland. Zij begeleiden leerlingen zowel op de basisscholen als
op hun eigen scholen. Heel jonge kinderen kan Kentalis ook begeleiden op bv. De Taaltrein.
De internbegeleiders hebben die dag een training gehad die hen heeft laten ervaren waar kinderen
met een TOS, taal ontwikkelingsstoornis, op school en in hun eigen omgeving tegen aan lopen en
meemaken.
Die dag hebben zij ook handvatten gekregen om leerlingen binnen de school te kunnen helpen zodat
de kinderen de wereld om zich heen beter leren begrijpen. De training was zeer interactief en vooral
niet saai of uitgesproken theoretisch.
Jaarlijks organiseert het Ondersteuningsteam van OPON een avond voor ouders waarop
onderwerpen besproken worden die voor ouders interessant zijn en waar zij in hun directe
opvoedingssituatie veel aan kunnen hebben.
In het voorjaar willen wij als onderwerp TOS bij ouders over het voetlicht brengen. Dit onderwerp is
voor alle ouders van belang, ook al heeft uw kind waarschijnlijk geen problemen met de taal.
Ieder kind begrijpt de taal weleens verkeerd of snapt de aanwijzingen niet zo goed. Dat wil niet
zeggen dat het kind een TOS heeft maar tijdens deze bijeenkomst kunt u als ouder wel leren hoe u
de taal kunt aanpassen aan uw kind. Maar ook hoe het kind ervaart wat volwassenen tegen hem of
haar zeggen.
Een dergelijke avond kunnen wij organiseren maar dan willen we op voorhand weten om hoeveel
ouders het zal gaan die belangstelling hebben voor een dergelijke avond.
Wij stellen ons het volgende van die avond voor:
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Het wordt een interactieve voorlichting over TOS, verzorgd door medewerkers van Kentalis.
Waarbij ouders en andere belangstellenden, al doende, veel zullen ervaren over het interpreteren
van de Taal.
Wilt u voor 1 december aan de school laten weten of u belangstelling heeft voor een dergelijke
avond?
Een datum wordt pas gepland als we weten of er voldoende belangstelling is.
Zo spoedig mogelijk na 5 december zal ik u laten weten of en hoe het verder gaat.
Nettie Feenstra
Lid OT OPO Noordenveld.
050 4065788
n.feenstra@onderwijs-noordenveld.nl

Feestcommissie
SFEER IN HET SPECTRUM… LAMPIONNEN WOENSDAG 7
NOVEMBER
Het was erg gezellig en sfeervol in de school met de alle
lampionnetjes.

Inleveren kopij (bij voorkeur digitaal) uiterlijk woensdag 14 november
Kopij kan gestuurd worden naar
administratie@spectrumpeize.nl
Volgende ouderinfo verschijnt op, donderdag 15 november

Fijn weekend allemaal!
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Nieuws van buiten

Op donderdag 8 november 2018 is weer de
jaarlijkse Sint Maarten optocht
onder de muzikale begeleiding van de
Muziekvereniging Noordenveld.
We starten om 18.45 uur vanaf café Ensing
en lopen ongeveer een half uur.

Maak de lampion zo mooi mogelijk en kom donderdag 8 november
naar de optocht.
Aan het einde van de optocht krijgt iedereen wat lekkers.
Voor meer informatie of vragen, kun je
terecht bij Vereniging Volksvermaken Peize.
Telefoonnummer 050 - 5034209.

LAMPIONNETJE LOPEN.
Dit jaar valt de verjaardag van Sint-Maarten, 11
november, op een zondag.
Er is besloten dat het traditionele 'Lampionnetje
lopen' verplaatst wordt naar zaterdag 10
november.
De deelnemende winkeliers/bedrijven zijn open
van 17.00-19.00 uur.
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SportDrenthe bestaat 50 jaar en viert feest!
16 november 2018 |Apenkooi XXL Expo Assen
Kom feesten, rennen, vliegen, duiken, klimmen, dansen, spelen, springen, vallen en weer
opstaan! En doe wat jij wil..
Heb jij wel een aan freerunning gedaan? Slacklinen (koorddansen), Disk Golf of HipHop? Wil jij
graag een keer een potje voetballen tegen de spelers van FC Emmen of gamen tegen Luuck Jans
(eSporter van FC Emmen)? Of wil je liever de hele dag op een giga springkussen? Torens bouwen
van mega lego of in de ballenbak? Het kan allemaal..
Vrijdag 16 november 2018 organiseert SportDrenthe het grootste gratis indoor sport en bewegen
festival van Nederland. En iedereen is uitgenodigd! Kom ook en test je lenigheid, coördinatie,
snelheid, uithoudingsvermogen en kracht in een jungle van spelletjes, sporten, videogames,
springkussens en verrassende challenges. Probeer alles uit, verleg je grenzen en ontdek nieuwe
sporten en spellen. Ren je rot en beweeg je suf!
Kijk voor meer informatie op www.apenkooixxl.nl
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