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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

Nieuws/mededelingen
Groepsbezetting:
1/2
Groep:
rood
Corinne
Maandag
Corinne
Dinsdag
Woensdag Corinne
Donderdag Corinne
Vrijdag

Corinne

1/2
blauw
Lia
Lia
Lia
Lia
Moniek
Marijke

3

4

5

6

7

7-8

8

Sophia
Marian
Marian
Marian

Elsbeth
Elsbeth
Elsbeth
Elsbeth

Lies
Lies/Jolein
Jolein
Jolein

Jelmer/Pieter
Alisa
Alisa
Alisa

Cindy
Cindy
Geja
Cindy

Geja
Geja
Sophia
Sophia

Nanet
Nanet
Nanet
Nanet

Marian

Elsbeth

Jolein

Jelmer/Pieter

Cindy

Geja

Nanet

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

De levering voor week 49:

1 mandarijn

1 sinaasappel

1 zak waspeen voor 18 leerlingen
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Mededelingen
Feest van Sinterklaas
Het is bijna 5 december. Sinterklaas heeft beloofd dat hij op beide scholen komt. Hij arriveert op het
plein van de ‘Spectrum. Sinterklaas bezoekt de groepen1 t/m 4 en de kinderen uit de groepen 5 t/m
8 hebben een surprise-feest. Zie de informatie bij de feestcommissie
De kinderen uit de groepen 1 en 2 mogen om 12.00 uur opgehaald worden, als u denkt dat het
te vermoeiend wordt.
Alle groepen mogen donderdag een uurtje later op school komen om even langer te kunnen
slapen. De leerkrachten zijn gewoon om 8.30 uur aanwezig om leerlingen op te vangen die wel om
8.30 uur op school komen.

Voedselbankactie
Vanaf zaterdag 8 december doet onze school weer mee aan de voedselbank actie van RTV Drenthe.
In de week van 10 december staan er in het “centrum”, op het podium, kratten waar u de goederen
kunt inleveren. We hopen weer een grote hoeveelheid producten te kunnen aanbieden bij de studio
van RTV Drenthe. Het boodschappenlijstje van de voedselbank ziet u hieronder afgebeeld. In
dezelfde periode zamelen andere regionale omroepen goederen en geld in voor de voedselbanken in
hun eigen gebied.
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Nieuws van de commissies
Feestcommissie
Sinterklaas op 't Spectrum
Informatie 5 december 2018
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. 't Spectrum
organiseert de intocht dit jaar!!!
• Sint komt om 08.30 uur aan op het schoolplein van 't Spectrum.
• Groepen 1/2 graag eerst om kwart over 8 in hun eigen klas verzamelen, Verkleed als (veeg)Piet of
Sint mag uiteraard ; ) De ouders graag buiten wachten. De leerkrachten lopen met hun groep naar
het schoolplein.
• De andere groepen graag uiterlijk om 08.20 verzamelen bij de eigen leerkracht op het schoolplein
van 't Spectrum.
Na de intocht bezoekt de Sint eerst de leerlingen van 't Spectrum en gaat aan het eind van de
ochtend naar De Eskampen.
De kleuters mogen om 12 uur opgehaald worden!
Wel fruit en lunch mee.
We maken er een gezellige 5 december van!
De Feestcommissie heeft de school 21 november al weer mooi versierd, en we zullen de Sint en zijn
Pieten met z'n allen een warm welkom geven.
De Feestcommissie

Inleveren kopij (bij voorkeur digitaal) uiterlijk woensdag 5 december
Kopij kan gestuurd worden naar
administratie@spectrumpeize.nl
Volgende ouderinfo verschijnt op, donderdag 6 december

Iedereen alvast een fijn Sinterklaasfeest gewenst
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