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

25 juni studiemiddag, leerlingen vrij vanaf 12 uur
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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

De levering voor week 51:
Peer
Appel
Ananas
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Mededelingen

Nieuwe directeur
Claudia van der Wal start na de kerstvakantie 1 dagdeel per week. Per 1 februari zal zij volledig
starten bij ons op school. Corjan van der Veen blijft tot 1 februari aan als interim-directeur.
Thérèse Posthumus, naar andere school
Het gaat weer goed met mij, ben weer uitgerust

en heb zin om aan de slag te gaan.
De Poolster heeft mij gevraagd om een instroomgroep op te starten. Na de kerstvakantie begin ik daar. Dit
is eerst tot aan de zomervakantie
Ik wens iedereen fijne feestdagen en een gezond 2019.
Juf Thérèse

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. Een aantal van onze leerlingen is op bezoek geweest bij RTV Drenthe
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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.
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Engels filmpje words with Walter Christmas story

Graag meegeven op woensdag 19 december: Bakje met passende oase, kaars, kerstgroen en
versiering voor het kerststukje.
Woensdag 19 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.

Groep 4
en 1 en 2
Taal:
Vanaf deze week werken we aan het thema Nodig bij taal.
Wat heb je nodig als je bijvoorbeeld op reis gaat? En is dan onmisbaar of niet? Is wc-papier onnodig,
nodig of broodnodig? Sommige mensen gebruiken hulpmiddelen, zoals een bril of een rolstoel. Die
hebben ze nodig, broodnodig zelfs, om te kunnen zien of om vooruit te komen. Maar een mobieltje?
Hebben de kinderen dat nodig op school? Voor sommigen is het onmisbaar. Anderen vinden dat
overdreven. Dat laatste, overdrijven, oefenen de kinderen ook in dit thema.
Met een beschrijving van een voorwerp dat zij echt niet kunnen missen, sluiten we het thema af.
Spelling:
Met spelling zijn we inmiddels in blok 4. De volgende spellingsonderdelen worden aangeboden:
Klankgroepenwoord
Verkleinwoord
Woord van het uw rijtje
Luchtwoordversje
Grammatica: werkwoord; Het werkwoord zegt wat een mens, dier of ding doet of wat er gebeurt.
Rekenen:
Met rekenen zijn we in blok 4.
In blok 4 leren we:
 optellen tot 20
 Hoeveel geld je terug krijgt
 Tellen met sprongen van 10
 Sommen over het tiental uitrekenen
 De analoge en digitale tijd benoemen (hele en halve uren)
 De tafels van 2,3,5 en 10.
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Nieuws van de commissies
Feestcommissie

Kerst op 't Spectrum
De school is weer volop versiert en in kerstsfeer gebracht door de Feestcommissie afgelopen
week. Nog een weekje (20 december) en dan gaan we gezellig dineren op school.
Vergeet je bord, bestek en beker niet mee te nemen.
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. Dus heb je de kinderen in de
klas gebracht, dan kun je in het uurtje dat zij eten, gezellig op school blijven en in ons 'restaurant'
tegen een kleine vergoeding ook wat eten. Handig en gezellig!! Tot volgende week.
Fijne dagen gewenst, namens
De Feestcommissie

Verkeerscommissie
ssie
De verkeerscommissie zoekt nieuwe ouders
Beste ouders,
De Verkeerscommissie bestaat nu uit drie ouders. Twee van de leden hebben dit een aantal jaar met
veel plezier gedaan maar willen het stokje over dragen om andere ouders ook een kans te bieden.
Vandaar deze oproep aan jullie. Wat doe je zoal als lid van de Verkeerscommissie?
- Ca. 2x per jaar schoolpleincontrole, d.w.z. controleren op naleving verkeersregels rondom de
school;
- Meehelpen fietslichtcontrole in de herfst;
- meehelpen met de Verkeersweek in april;
- meehelpen fietscontrole en fietsparcours in de Verkeersweek.
Uiteraard doen we dit niet alleen. Vanuit school zit er een leerkracht in de commissie die
ondersteunt. De commissie vergt niet veel tijd van je en het is leuk om op een andere manier bij
school betrokken te zijn. Wij krijgen van de ANWB en Veilig Verkeer Nederland veel leuke
suggesties en materialen om het verkeer onder de aandacht te brengen. Ook schrijft de school
jaarlijks in op leuke projecten en voorstellingen rondom verkeer die in de verschillende klassen
gegeven worden.
Lijkt het je leuk om mee te helpen in de Verkeerscommissie of heb je vragen?
Stuur dan een mail naar Neeltje Sprenger
a.sprenger@telfort.nl
Hereweg 1d • 9321 CL Peize (Dr)
Tel. (050) 5033612
Mail: info@spectrumpeize.nl
Website: www.spectrumpeize.nl

Inleveren kopij (bij voorkeur digitaal) uiterlijk woensdag 19 december
Kopij kan gestuurd worden naar
administratie@spectrumpeize.nl
Volgende ouderinfo verschijnt op, donderdag 20 december

Nieuws van buiten

Kerst met Ubuntu
Kerstmusical
Dertig kinderen van De Eskampen en Het Spectrum zijn druk aan het repeteren voor de jaarlijkse
kerstmusical in de Kerk van Peize. Dit jaar wordt de musical Kerst met Ubuntu opgevoerd. De musical is
een activiteit van ZIP, Zin in Peize.
Kerst met Ubuntu
Kerst met Ubuntu speelt zich af in een gezellig dorp waar
de mensen elkaar kennen en betrokken zijn bij elkaar. Het
is bijna Kerst en iedereen is druk met de voorbereidingen
daarvan. Een paar dagen voor Kerst verschijnt een
onbekende in het dorp. Hij trekt een kar met zich mee
met zijn hele ‘hebben en houden’. Hij stelt zich voor als
professor Professor en zet midden op het dorpsplein zijn
tent op, vastbesloten om hier Kerst te vieren. De
bewoners bekijken het met gemengde gevoelens. Wie is
die vreemdeling eigenlijk, wat wil hij, en waarom hier?
Zijn aanwezigheid zorgt ervoor dat het een bijzondere Kerst wordt, voor iedereen!
Met vrolijke liedjes en begeleiding door een pianist worden de kijkers meegenomen in deze sfeervolle
kerstmusical
De Kerstmusical wordt gespeeld op maandagavond 24 december om 17.00 en 19.00 uur in de Kerk van
Peize. Entree € 3,50 pp.
Kaarten reserveren via e-mail: kerstinpeize@gmail.com
Wel even doorgeven of je om 17.00 of 19.00 wilt komen.

Regie: Annemiek Atsma en Ricky Dekker
Begeleiding zang: Minka Zaal
Piano: Jeroen Jongejan
Vrijwilligers: Alette Strockmeijer, Ingrid Draaijer en Gretha Straatsma
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