Nummer 09
15 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

Feestcommissie
Een impressie van de lampionavond op school.
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Inleveren kopij (bij voorkeur digitaal) uiterlijk woensdag 21 november
Kopij kan gestuurd worden naar
administratie@spectrumpeize.nl
Volgende ouderinfo verschijnt op, donderdag 22 november

Nieuws van buiten
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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