Nummer 12
4 december 2017
Agenda

19 februari 2016
groepen
activiteit
2015
7, 7 van 6/7 en 8
bureau Halt (overlast rond de jaarwisseling)
1 t/m
8
sinterklaasfeest
20142014november
ochtendspreekuur jeugdverpleegkundige
8:30-12:0 uur spreekuur schoolarts (op afspraak)
2014
5 t/m 8
atelier ronde 2
1 t/m 8 september
kerstdiner 17:00-18:15
2014 uur op school

datum
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
1 t/m 8
kerstvakantie
De agenda staat ook op de website www.spectrumpeize.nl

Mededelingen
Mededelingen:
 Eindelijk is het zo ver, morgen is het 5 december en Sinterklaas heeft beloofd dat hij op
beide scholen komt. Hij arriveert op het plein van de Eskampen. In het informatiestukje kunt
u lezen waar en hoe laat de kinderen worden verwacht. Sinterklaas bezoekt de groepen1 t/m
4 en de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben een surprise-feest.
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 woensdag 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.
 De moeder van juf Lies is overleden. Vanmiddag gaan een aantal collega’s naar de
begrafenis. Het is nog niet bekend wanneer ze haar werkzaamheden weer hervat. Juf
Thérèse blijft haar vervangen.
 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)
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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.
De komende woensdag, donderdag en vrijdag krijgen we het volgende fruit/groente
1. Waspeen (woensdag)
2. Mandarijn (donderdag)
3. Sinaasappel (vrijdag)
Een oranje sinterklaasweek!

Sinaasappels en sinterklaas
Sinaasappels horen van oudsher bij Sinterklaas. Op oude afbeeldingen van Sint-Niklaas zien we hem
vaak met drie gouden ballen. Het verhaal gaat dat dit de symbolen zijn voor de bruidsschatten van
drie jonge meisjes die niet konden trouwen; hun vader had de bruidsschat verkwist. Sint-Niklaas
bracht de meisjes drie gouden sinaasappeltjes zodat ze toch konden trouwen.

Nieuws uit de groepen
Groep 1 – 2 rood en blauw
Gevraagd voor beide kleutergroepen: Glazen potjes. Graag zonder etiket.

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

Groepen 7, 7 van 6/7 en 8
Groep 7 en 8 hebben bezoek gehad van Natasja van Bureau Halt. Het ging over overlast rond de
jaarwisseling
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Nieuws van de commissies
Feestcommissie
Morgen is het zo ver: 5 december
Morgen is het zo ver, het bezoek van Sinterklaas aan de scholen in Peize. Spannend en superleuk!
• De Sint en zijn Pieten komen 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.
(De kinderen gaan met de hele klas en de juf via het fietspad naar het schoolplein van De
Eskampen)
Na de intocht bezoekt 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!
Lunch gelijk aan de andere dagen, zelf meenemen. We maken er een gezellige 5 december van!
De
Feestcommissie

PS DVD's
De meeste Circus dvd's zijn afgelopen vrijdag opgehaald bij ons standje. Super! Heb je jouw dvd
nog niet opgehaald? Gerda is morgen vanaf 08.30 uur aanwezig op school, bij de hoofdingang. Lukt
dit niet, dan graag via de mail een reactie (marjonjoosten1977@gmail.com)

Volgende ouderinfo verschijnt op, maandag 11 december 2017
Inleveren kopij (bij voorkeur digitaal) uiterlijk donderdag 7 december 2017
Kopij kan gestuurd worden naar administratie@spectrumpeize.nl

Iedereen alvast een fijn
Sinterklaasfeest
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Nieuws van buiten
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