Nummer 11
27 november 2017
Agenda
datum
Woe 29 nov
Woe 29 nov
Do 30 nov
Ma 4 dec
Di 5 dec
Woe 13 dec
Do 14 dec
15 t/m 22 dec
21 dec
23 dec t/m 7 jan
Onze agenda staat ook op

19 februari 2016
groepen
activiteit
2015
1 en 2
Pietenochtend
120142014november
t/m 8
Komen Sint en Pieten vannacht op school?
7 en 7 van 6/7
Drents Archief
7, 7 van 6/7 en 8 2014
Bureau Halt (overlast rond de jaarwisseling)
1 t/m 8
Sinterklaasfeest
Ochtendspreekuur
jeugdverpleegkundige
september
2014

8:30-12:0 uur spreekuur schoolarts (op afspraak)
5 t/m 8
Atelier ronde 2
1 t/m 8
Kerstdiner 17:00-18:15 uur op school
1 t/m 8
kerstvakantie
de website www.spectrumpeize.nl

Mededelingen
Vervangingen
groep
datum
4
29 nov

vervanger
Marloes Brink

Mededelingen:
Ziekte en afwezigheid:
Juf Moniek is helaas ziek. We hebben de vervanging zorgvuldig ingezet zodat we zo
weinig mogelijk wisselingen in de groepen en in het team hebben: Juf Alisa gaat op
vrijdag vervangen in groep 1/2 rood. (zij is ook op woensdag en donderdag al in groep
6/7 voor meester Jelmer) In groep 8 komt juf Iris vervangen op de woensdag en
donderdag. Vorig schooljaar heeft juf Iris ook lesgegeven in groep 8 bij ons op school. Juf
Cindy gaat op donderdag de losse dagen in de groepen 5 t/m 8 invullen.
Juf Lies was afgelopen week gedeeltelijk afwezig i.v.m. familieomstandigheden. De komende
week is Lies ook nog afwezig. Fijn dat juf Thérèse haar kan vervangen.
Onze conciërge Ko is ook ziek. We hopen dat hij snel weer aanwezig kan zijn. We hebben de taken
van Ko verdeeld onder het personeel, want er is helaas geen inval-conciërge beschikbaar. Alette
(administratie) kan gelukkig op donderdag en vrijdagochtend extra komen werken om ook een
deel van de taken uit te voeren.
We wensen Ko veel beterschap! We zijn blij dat de kookcommissie ons wil helpen met het snijden
van het schoolfruit.
Het was even puzzelen, maar we hopen dat we op deze manier de beste keuze voor de
kinderen en de school hebben gemaakt.
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Pleindienst en afspraken.
Omdat de incidenten toenamen voor schooltijd en tijdens de pauzes hebben we de pleinwacht
verdubbeld. Wij vinden als team dat de veiligheid van de kinderen voorop staat! De pleinregels zijn
in de groepen nogmaals besproken en aangescherpt. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt dat er
bij overtreding van de afspraken/regels sancties volgen. Natuurlijk gaan we in gesprek om te
achterhalen wat er precies is gebeurd. Heeft de leerlingen de regels/afspraken overtreden, dan
wordt het een week binnen zitten tijdens de pauzes.
We willen u er nog aan herinneren dat de leerlingen vanaf 8.15 uur welkom zijn op het plein ivm.
het toezicht.
Oproep Oud papier.
Ons schoolfruit wordt geleverd in kartonnen kistjes. Deze kistjes nemen ze helaas niet weer mee
als ze leeg zijn. Wij hebben wel een papiercontainer op school, maar daar passen deze kistjes
wekelijks niet is. Is er een ouder die belang heeft bij deze (stevige) kistjes (ong. 10 stuks per
week) Er staan al 30 van voorgaande leveringen. Mocht u belang hebben of een idee hebben hoe
wij deze berg karton kwijt kunnen raken, dan graag even contact opnemen met school: tel.
0505033612.

Plein, verkeer, fietsen stallen.
Bij regenachtig weer worden er veel kinderen met de auto naar school gebracht. Dit is begrijpelijk,
maar omdat het op de parkeerplaats dan erg druk is, wordt er gebruik gemaakt van de kleine
parkeerplaats bij de oprit van de voetbalkantine. Hier mag niet geparkeerd worden om kinderen
van ’t Spectrum te brengen of te halen. Gelukkig gaan er veel kinderen op de fiets naar school en
deze fietsen worden in/bij de fietsenrekken gezet achter de sporthal. De zijmuur bij de
basketbalpaal is geen plek waar fietsen mogen staan. We hebben dit ook met de kinderen
besproken.

Ouderklankbordgroep
Afgelopen week is er weer een bijeenkomst geweest van de ouderklankbordgroep. Fijn dat twee
ouders zich hebben aangemeld voor deze commissie. Wim Latour en Alie Gelissen Welkom! In deze
commissie houden we ons ook bezig met de uitkomst van de oudertevredenheidsenquête. In deze
enquête waren een aantal opmerkingen over het eten op school. Een aantal ouders hadden
aangegeven dat niet alles, wat in de broodtrommeltjes zit werd opgegeten tijdens de
middagpauze. Een tip van de ouderklankbordgroep was om de lunchtijd aan te kondigen door de
zoemer/bel. Zo worden enthousiaste, lesgevende collega’s eraan herinnerd dat het echt tijd is om
te eten en hebben de kinderen genoeg tijd om al het lekkers, dat in hun broodtrommeltje zit, te
nuttigen.

Staking
Vorige week heeft u in de ouderinfo kunnen lezen over een eventuele staking op 12 december. De
bonden hebben een ultimatumbrief overhandigd aan minister Slob. In de week van 5 december
wordt er antwoord verwacht op de vraag of er 1,4 miljard euro vrijkomt voor werkdruk en
salarissen. Zo niet, dan zal de staking doorgaan en gaan de scholen dicht.
Zodra er meer duidelijk is laten wij dit meteen weten. (Eventueel via de mail)

Afval scheiden
We merken nu al dat de kinderen minder plastic en pakjes drinken meenemen naar school. Super
dat u er allemaal aan meewerkt!!
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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.

Jonge kinderen eten vaker voldoende fruit en groente dan oudere kinderen
Bij kinderen van 1-4 jaar haalt 50% de norm voor fruit en 59% voor groente. Voor kinderen van 912 jaar haalt 20% de norm voor fruit en 25% de norm voor groente. Kinderen van 4-8 jaar zitten
daar tussenin. Dit komt uit onderzoek van de leefstijlmonitor van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) in samenwerking met RIVM en het Voedingscentrum.
De aanbevolen hoeveelheid groente en fruit is verschillend voor jongere en oudere kinderen. De
aanbevolen hoeveelheid is:
1-3 jaar 4-8 jaar

9-13 jaar

Gram groente per dag

50-100

100-150

150-200

Porties fruit per dag

1,5

1,5

2

1. Tomaat

(woensdag)

1 doos voor 40 leerlingen

2. Mandarijn (donderdag)

3. Appel (vrijdag)

1 per kind

1 per kind

HVO-lessen groepen 6, 6/7 en 7.
We hebben de eerste les allemaal woorden in een Woordboom opgeschreven waar we aan dachten
bij het woord natuur. De bedoeling was dat de kinderen in de natuur op zoek Gingen naar
materiaal die ze in de creatieve opdracht konden gebruiken. Kijk naar de kleuren en al zoekend
ontdek je van alles.
In een samenwerkingsopdracht waarin ze moesten luisteren naar elkaar en elkaar ruimte moesten
geven zijn deze mooie resultaten gehaald.
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Nieuws van de commissies
Feestcommissie
Bedankt voor alle dvd-bestellingen! Vrijdag 1 december hebben we een afhaal/verkooppunt in de
grote hal van de school gepland, van 13.45 - 14.30 uur. Graag contant(gepast) betalen.
Kun je zelf niet komen, dan kan wellicht je zoon/dochter bij ons langskomen, buurman/buurvrouw
of vriend/vriendin;) We vinden vast een oplossing. Tot dan!!!
Foto's van het circus zijn er ook gemaakt. De link om de foto's (gemaakt door de Feestcommissie)
te downloaden, volgt in de volgende nieuwsbrief.
Informatie 5 december
Afgelopen weekend is Sinterklaas warm onthaald door vele inwoners van Peize. Hij heeft laten
weten, dat hij op 5 december ook even tijd heeft om de scholen in Peize te bezoeken.
• Hij komt om 08.30 uur aan op het schoolplein van De Eskampen.
• De kleuters graag eerst om kwart over 8 in hun eigen klas verzamelen, Verkleed mag uiteraard;
) De ouders graag buiten wachten. De leerkrachten lopen met de groep naar het plein van De
Eskampen.
• De andere groepen graag uiterlijk om 08.25 verzamelen bij de eigen leerkracht op het
schoolplein van 't Spectrum. De leerkrachten lopen met de groep naar het plein van De Eskampen.
Na de intocht bezoek de Sint eerst de leerlingen van De Eskampen en komt eind van de ochtend
naar 't Spectrum. Voor de leerlingen van groep 1 t/m 4 zullen we de tussenliggende tijd vullen met
Pietengym, dus de gymkleren mogen mee.
De kleuters mogen om 12 uur opgehaald worden!
We maken er een gezellige 5 december van, op een mooi versierd Spectrum!
De Feestcommissie

Volgende ouderinfo verschijnt op,
maandag 4 december 2017
Inleveren kopij (bij voorkeur digitaal) uiterlijk donderdag 30 november 2017
Kopij kan gestuurd worden naar
administratie@spectrumpeize.nl
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Nieuws van buiten
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