Nummer 14
20 december 2018
19 februari 2016
2015
De agenda staat op onze website
www.spectrumpeize.nl20142014november
2014
20 dec kerstdiner 17:00 -18:15 uur
21 dec kinderen om 12 uur vrij
september 2014
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 komende week (jan):
1/2
1/2
Groep:
3
4
rood
blauw
Corinne
Lia
Sophia
Elsbeth
Maandag
Corinne
Lia
Marian
Elsbeth
Dinsdag
Lia
Marian
Elsbeth
Woensdag Corinne
Lia
Marian
Elsbeth
Donderdag Corinne
Vrijdag

Corinne

Moniek
Marijke

Marian

Elsbeth

5

6

7

7-8

8

Lies
Lies/Jolein
Jolein
Jolein

Pieter
Pieter
Alisa
Alisa

Cindy
Cindy
Geja
Cindy

Geja
Geja
Sophia
Sophia

Nanet
Nanet
Nanet
Nanet

Alisa

Cindy

Geja

Nanet

Jolein

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 levering voor week 02:
Door de kerstvakantie is de levering voor week 2 op dit moment nog niet bekend.
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Mededelingen

Nieuws van de commissies
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
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Inleveren kopij (bij voorkeur digitaal) uiterlijk woensdag 09 januari
Kopij kan gestuurd worden naar
administratie@spectrumpeize.nl
Volgende ouderinfo verschijnt op, donderdag 10 januari

Het team van obs ’t Spectrum wenst iedereen

Hele
warme
Gezellige
Kerstdagen
Gelukkig Nieuwjaar
vol met liefde en gezondheid
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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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