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De agenda staat op onze website 2015
www.spectrumpeize.nl
Kijk daar ook voor de vakanties en de vrije dagen.
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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 levering voor week 04:
Peer
Appel
Waspeen
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Lieve collega´s, leerlingen, ouders/verzorgers van ´t Spectrum,
Vorige week donderdag heb ik afscheid genomen van ‘t Spectrum.
Afscheid nemen is niet altijd leuk en ik zag er ook best tegenop, maar
wat is het een onvergetelijke dag geworden. Ik heb van begin tot het
eind genoten. 's Morgens opgehaald in een prachtige oldtimer, door een
erehaag van leerlingen de school ingelopen, een spetterende
voorstelling van goochelaar Jan gezien, heel veel mensen op de
afscheidsreceptie mogen begroeten en een heerlijk afscheidsdiner met
het team en bestuur gehad. En dan al die lieve woorden, kaarten,
bloemen en cadeaus. Het was hartverwarmend en onvergetelijk! Een
mooier afscheid had ik me niet kunnen wensen!
Ik dank jullie voor het vertrouwen, de samenwerking en waardering tijdens mijn jaren als juf en
directeur. Mede hierdoor was superfijn om 40 jaar met heel veel enthousiasme, passie en plezier
naar "mijn" school te gaan.
Ook wil ik Joke en Corjan bedanken voor het tijdelijk waarnemen van het directeurschap en wens
Claudia heel veel succes als nieuwe directeur van 't Spectrum.
Voor de toekomst wens ik iedereen heel veel succes en vooral plezier op ´t Spectrum! Ik zal jullie
allemaal gaan missen, maar..........
Lieve groeten,
Ina.

Het bord hangt bij het kleuterplein.
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Lezen op onze school.
Lezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van de woordenschat van kinderen, maar het is ook
gewoon heel fijn om een verhaal te lezen, dat je meeneemt naar een fantasiewereld of waar je veel
van leert. Om het lezen te stimuleren hebben we, o.a. de leescommissie, activiteiten bedacht, die
het leesplezier bevorderen, waardoor meer kinderen een boek pakken en uitlezen. Bovendien doen
we mee aan het project: Hoera, we hebben er een lezer bij! Met een aantal scholen uit Noordenveld
is dit project een aantal weken geleden groots gestart. We stimuleren het lezen van boeken, door
veel extra te organiseren op dit vlak. De activiteiten, die we al doen, zijn beschreven op de
vlaggetjes aan de muur in de bieb van school. Gaat u eens een kijkje nemen, want we doen al erg
veel. Dit vinden ook de organisatoren van dit project. Zij waren erg enthousiast over de hoeveelheid
leuke leesactiviteiten, die er reeds zijn op onze school worden georganiseerd. Het project is vooral
bedoeld voor de groepen 3 en 4. Binnenkort komen er een tweetal vrijwilligers lezen en voorlezen
en spreken over boeken met kleine groepjes kinderen.
U heeft misschien al wel gedacht waarom er in januari spoken in de hal staan en hangen?
Dit jaar heeft elke maand een boeken thema. Hieronder staat de indeling voor het komende jaar. Er
staan boeken uitgestald in de hal, die passen in het thema van die maand. De kinderen kunnen de
boeken meenemen en lezen. De boeken zijn uitgezocht op thema, zodat het makkelijk is om een
boek te kiezen.
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
September
Oktober
November/December

Spannend en eng met tevens de voorleesdagen
Lievelingskinderboek van de juf/meester
Poëzie
Boekendate
Annie MG Schmidt
WK vrouwenvoetbal/sport
Roald Dahl
Kinderboekenweek
Feestdagen

In de groepen zijn we ook gestart met het houden van een boekenkring. De
leerkrachten hebben een workshop “boekenkring” gedaan, om zo te leren om op een leuke manier
boeken te introduceren zoals boekenbingo, kaartjes van Chandler gebruiken, boekendans etc., en
om in gesprek te komen met elkaar over de thema’s van de boeken. Hopelijk zorgt dit alles voor nog
meer leesplezier bij de kinderen
Zilveren weken!
Direct na een zomervakantie werken we aan hard aan groepsvorming,
spreken regels met elkaar af, leren elkaar beter kennen en maken
langzamerhand van een klas een echte groep. Deze weken noemen we de
“Gouden weken”. Dit proces herhaalt zich na de Kerstvakantie.
Twee weken kerstvakantie zijn om gevlogen. Heerlijk uitrusten en
genieten van de feestdagen.
Dat is wel nodig want de eerste schooldagen na de vakantie brengt een
drukte met zich mee. Het is rumoerig in de klas omdat leerlingen elkaar
lang niet hebben gezien. Maar het kan ook op een andere manier onrustig zijn in de groep. De sfeer
is anders dan voor de vakantie. Groepjes worden opnieuw gevormd en onderlinge verhoudingen
bepaald. Investeren in het positief sturen van de groep is deze periode effectief en daar heeft
iedereen de rest van het schooljaar profijt van.
Na elke vakantie doorloopt een groep opnieuw bepaalde fasen in het proces van groepsvorming. Met
name de fase van “storming” kan weer zorgen voor onrust in de groep.
De weken na de Kerstvakantie heten dan ook de “Zilveren weken”. Er wordt hard gewerkt aan
groepsvorming en de regels worden nog eens besproken met elkaar, en misschien wel aangepast,
zodat ze beter bij de groep passen. Door met o.a. energizers te werken wordt de klas weer een
groep, waarin een veilige sfeer voor iedereen is en waar niemand wordt buitengesloten.
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Nieuwe methode voor begrijpend lezen.
Vanaf januari werken we op school met een nieuwe methode voor begrijpend lezen. Kidsweek.
Kidsweek is een echte papieren krant, voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Wekelijks staat Kidsweek vol
nieuws uit binnen- en buitenland, dierennieuws, foto's, moppen en grappige weetjes. De artikelen in
Kidsweek zijn zo geschreven dat kinderen ze interessant en leuk vinden om te lezen. Er is veel
afwisseling in de lengte en moeilijkheidsgraad van de teksten, waardoor we voor kinderen uit groep
4 t/m 8 lesmateriaal kunnen aanbieden dat aansluit op hun niveau en belevingswereld.
Maar in de krant en online leest uw kind zeker niet alleen maar nieuws. We praten kinderen ook bij
over de levens van beroemdheden, de nieuwste tv-programma's en YouTube-kanalen.
De achterpagina van de krant en Kidsweek.nl/moppen staan bomvol met door kinderen zelf
ingestuurde moppen en raadsels.
Begrijpend lezen
Kidsweek in de Klas is een kerndoeldekkende methode voor begrijpend lezen. Aan de hand van een
digibordles leren de leerlingen meer over een bepaald onderwerp. Ze oefenen tijdens deze lessen
om leesstrategieën in te zetten die hen helpen om de tekst beter te begrijpen. De leerkracht
gebruikt de lesinstructie en antwoordbladen in de digitale leeromgeving. De leerlingen maken de
verwerkingsopdrachten in het papieren lesboekje in de krant, of digitaal op de tablet of computer.
Begrijpend lezen is er op drie niveaus. Niveau A is geschikt voor groep 4/5, niveau B voor groep 6/7
en niveau C voor groep 8.
Woordenschat
Door het lezen van de krant vergroten leerlingen hun woordenschat. In de digitale leeromgeving zit
wekelijks een digibordles met actuele nieuwswoorden en –plaatsen uit een artikel in Kidsweek. De
leerlingen maken de verwerkingsopdrachten in het papieren lesboekje in de krant, of digitaal op de
tablet of computer.
Technisch lezen
Kidsweek in de Klas kan goed worden ingezet voor het technisch lezen en het vergroten van het
leesplezier. De krant bestaat uit verschillende teksten die aansluiten bij de belevingswereld van
kinderen. Lange artikelen met binnen- en buitenlandnieuws, maar ook kort nieuws over bijvoorbeeld
sport of dieren. Natuurlijk ontbreekt de moppenpagina niet!

Voorlezers gevraagd!
Op woensdag 23 januari 2019 willen we een gezellige “voorleesthee” houden
om 13:15 uur. Net als voorgaande jaren zijn wij weer op zoek naar ouders/
opa en oma’s maar vooral naar mensen die het leuk vinden, om voor een
klas, een verhaal te gaan voorlezen.
Als u voorkeur heeft voor een klas, zullen wij daar zo veel mogelijk rekening
mee houden. U mag zelf een leuk boek kiezen (in een andere taal of dialect
mag natuurlijk ook). Wij willen u ook wel helpen een geschikt boek te
kiezen.
Voor vragen en aanmeldingen kunt u terecht bij Marchje Ipema
p.ipema@comveeweb.nl of Petra Kruijer petrakruijer@live.nl
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Ter herinnering:
Willen ouders die het formulier ‘toestemming publicatie foto’s en video’s’ nog niet
hebben ingevuld het formulier inleveren?
Krijgen we geen formulier terug dan mogen we ook geen foto’s plaatsen.
Het Roder journaal belde voor de Klas van de Week maar dit hebben we afgezegd
omdat we nog niet van alle kinderen weten welke kinderen wel of niet op de foto
mogen. We willen hier graag meer duidelijkheid over en daarom willen we graag
de formulieren terug.

Viooltjesles groep 3
Vanmorgen kreeg groep 3 vioolles! De kinderen zijn hier bezig met hun eerste les. Hierna volgen
nog twee lessen.

Nieuws van de commissies
Hoofdluiscommissie
Er zijn geen luizen gevonden. Superfijn bericht.
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Verkeerscommissie
ssie
Afgelopen vrijdagochtend hebben de verkeersouders samen met de
leerkrachten weer iedereen herinnerd aan de regels rondom de
school. Deze regels zijn samen met De Eskampen gemaakt.
Gelukkig wisten de meeste leerlingen en ouders wel dat er niet
gefietst mag worden op het schoolplein en op de parkeerplaats.
Voor de kleine parkeerplaats naast het voetbalveld geldt dat daar
niet geparkeerd mag worden als de school in en uit gaat omdat dit pad door ouders en kinderen als
voetpad en fietspad wordt gebruikt. We willen graag dat iedereen veilig naar school kan gaan.
Hieronder staat een plattegrond met daarbij aangegeven waar wel en niet gefietst mag worden.
Deze plattegrond staat ook in de schoolgids.
Ideeën van ouders over hoe het rondom de school veiliger kan, zijn altijd welkom!

Inleveren kopij (bij voorkeur digitaal) uiterlijk woensdag 23 januari
Kopij kan gestuurd worden naar
administratie@spectrumpeize.nl
Volgende ouderinfo verschijnt op, donderdag 24 januari

Alvast fijn weekend iedereen!
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