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Kijk daar ook voor de vakanties
en de vrije dagen.
25 februari studiedag, leerlingen vrij
2014
3 juni onderwijsdag, leerlingen vrij
11 juni teamdag, leerlingen vrij
2014
25 juni studiemiddag, leerlingen vrijseptember
vanaf 12 uur
20 dec kerstdiner 17:00 -18:15 uur

Nieuws/mededelingen
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1/2
1/2
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Lies/Jolein
Jolein
Jolein
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Alisa
Alisa
Alisa

Cindy
Cindy
Geja
Cindy

Geja
Geja
Sophia
Sophia

Nanet
Nanet
Nanet
Nanet

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 50:
1 sinaasappel
1 appel
1 gele meloen voor 16 kinderen
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Mededelingen
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.

Formulieren toestemming publicatie foto’s en video’s
Voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter is het wettelijk verplicht toestemming te
vragen, hiervoor hebben we een formulier toegestuurd.
Veel formulieren hebben we nog niet terug. Als we een formulier niet terug krijgen betekent dit dat
we geen foto’s van uw kinderen plaatsen. Dit is ook de reden dat u weinig tot geen foto’s in de
ouderinfo aantreft. Via de mail ontvangt u het bijbehorende formulier. Wilt u het formulier invullen
en ondertekenen en weer inleveren bij de leerkracht van uw kind? Alvast hartelijk bedankt
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Rots en Water
Sinds 2 weken geeft juf Sophia Rots en Water training aan kinderen uit groep 3, 4 en 6.
De training wordt aan groepjes van maximaal 10 leerlingen gegeven. Deze kinderen worden
aangemeld door de leerkracht van het kind in overleg met de IB-er en de gedragscoördinator. Reden
van aanmelding kan zeer uiteenlopend zijn;
Veel leerlingen hebben weleens te maken gehad met pesten/omgaan met een conflict/je niet veilig
voelen. Als je iets niet bevalt kun je er op los slaan of mokkend weglopen, maar het kan ook anders!
Je leert tijdens Rots en Water om te gaan met conflicten/je niet veilig voelen. Ook leer je je zekerder
te voelen en controle over je lichaam te krijgen. Je wordt sterker en behendiger. Je leert om je te
focussen en je niet te laten afleiden door de omgeving.
Rots en Water is een training waarbij veel wordt samengewerkt in spelvorm. De oefeningen worden
altijd teruggekoppeld aan situaties uit het “echte” leven. De bedoeling is dat kinderen zich bewust
worden van zichzelf, maar ook van een ander. De kinderen leren stevig te staan en ervaren dat het
belangrijk is dat de ademhaling “laag” zit. De kinderen ervaren hoe het voelt als je rustig bent en
leren dat je beter kunt handelen vanuit rust.
Rots staat voor kracht en zelfvertrouwen, Water staat voor vriendschap, aardig zijn en helpen.
Op dit moment wordt er lesgegeven aan kinderen uit groep 3 en 4 en aan 10 kinderen uit groep 6.
Het is de bedoeling dat eind januari weer nieuwe groepen worden samengesteld, dan zullen er
kinderen uit andere groepen de training gaan krijgen.

Nieuws uit de groepen
Groepen 1 en 2
Na de gezellige Sinterklaasperiode beginnen we volgende week met het thema Kerst.
Doelen voor deze periode van Onderbouwd:
Groep 1:
 Zelf een keuze maken op het planbord
 Lengte afpassen en vergelijken met een meetlint
Groep 2:

Beoordelen van eigen werk (reflectie)
 Lengte afpassen en vergelijken.
De QR-code om het kerstverhaal te bekijken van woorden met Wim.

Engels filmpje words with Walter Christmas story
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Graag meegeven op woensdag 19 december: Bakje met passende oase, kaars, kerstgroen en
versiering voor het kerststukje.
Woensdag 20 december hebben de kleuters van beide groepen een kerstcircuit.
We maken met de kinderen een kerststukje, een placemat, lichtjes.
De intekenlijst hangt op het mededelingenbord.
Graag meegeven op maandag 17 december: 1 glazen potje zonder etiket en zonder naam.
Donderdag 20 december hebben de kinderen een kerstdiner op school. De klassenouders
van de groep mogen hierbij aanwezig zijn. De intekenlijst voor het kerstdiner hangt vanaf volgende
week maandag op het mededelingenbord. Hierop kunt u aangeven wat u mee wilt nemen voor ons
kerstbuffet.
Graag meegeven op donderdag 20 december: Bord en bestek voorzien van naam.

Nieuws van de commissies
Feestcommissie
Sint op bezoek!
Wat fijn dat de Sint dit jaar op 5 december nog weer tijd had om de Peizer basisscholen te
bezoeken. En wat was het een zeer geslaagde dag.
Pakjes dag begon wel heel letterlijk toen alle hulp Pieten 's ochtends het schoolplein op kwamen met
pakjes en het podium vulden, waar juf Lies en meester Wilfred eerder al alle kinderen en ouders
hadden begroet en liedjes hadden gezongen. Wat deden al deze pakjes op het schoolplein? Deden
de hulp Pietjes dit wel goed?? Of maakten ze een foutje?
Daar kwam de Sint met zijn Hoofd Piet aan, op het schoolplein gebracht door de pakketbezorger van
PostNL. Zij konden de hulp Pietjes nog op tijd instrueren de pakketjes naar het Pietenhuis te
brengen i.p.v. het schoolplein, zodat ze vandaar uit op pakjesavond rondgebracht konden worden.
De postauto werd weer gevuld... en de Sint had tijd om de scholen te bezoeken.
Groep 1/2 had een bezoekje in het gymlokaal, waar ze gelijk mooie kunstjes aan de Sint en zijn
Pieten konden laten zien. De andere kinderen werden in de eigen klas bezocht. Er werd de hele
ochtend mooi gezongen, gelachen, pepernoten gegeten en pakjes uitgepakt. De kinderen vanaf
groep 5 hebben de Sint zelfs goed geholpen met het zelf maken van een gedicht en prachtige
surprises. Pakjes dag zoals pakjes dag moet zijn!!!
Feestcommissie en leerkrachten bedankt voor de inzet en organisatie. Fam. Heijkens bedankt voor
het heerlijke strooigoed.
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Kerst op 't Spectrum
Komende vrijdag wordt de kerstboom weer opgetuigd en de school in kerstsfeer gebracht door onze
Feestcommissie.
Het Kerstdiner staat uiteraard ook weer op de planning, donderdag 20 december!!!!
De kinderen dineren in de eigen klas. De ouders kunnen, onder het genot van een drankje, iets
warms nuttigen in ons 'restaurant' beneden bij de entree/gymlokaal. Meer informatie volgt.

Inleveren kopij (bij voorkeur digitaal) uiterlijk woensdag 12 december
Kopij kan gestuurd worden naar
administratie@spectrumpeize.nl
Volgende ouderinfo verschijnt op, donderdag 13 december
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