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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 05:
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Open avond
Op dinsdagavond 29 januari houden wij een open huis voor nieuwe
ouders van 17:30 tot 19:30 uur. Weet u nog ouders die binnenkort
een school voor hun kind(eren) moeten kiezen, wilt u ze hier dan op
attenderen.
Op dinsdagochtend 5 februari kunnen nieuwe ouders en hun
kind(eren) sfeer komen proeven in de school. Er wordt dan gewoon
lesgegeven zodat de ouders (en hun kind) een idee krijgen hoe het er
op school aan toe gaat. Dit is van 8:30 – 10:30 uur.

Even voorstellen
Per 1 februari start ik als directeur op obs Het Spectrum. Mijn naam is
Claudia van der Wal, 45 jaar oud. Ik woon in Leek samen met mijn vriend
Ard, onze dochter Floor (13 jaar) en Happy de poes. In mijn vrije tijd ben
ik veel buiten. Wandelen, fietsen en kamperen zijn dingen die ik graag
doe. Daarnaast houd ik van lezen, gezelschapspellen en puzzelen. Ik vind
het belangrijk om tijd door te brengen met mijn familie en vrienden.
Sinds 1994 werk ik met veel plezier en passie in het onderwijs. Naast
reguliere basisscholen, heb ik ook vier jaar in het AZC-onderwijs gewerkt.
Een voor mij onuitwisbare, omdat ik daar heb ervaren dat veiligheid de
basis is om je verder te kunnen ontwikkelen. Naast het “juf” zijn, heb ik
als remedial teacher, rekencoördinator en intern begeleider op scholen
gewerkt. De laatste twee jaren heb ik ervaring opgedaan met het leiderschap o.a. als waarnemend
directeur. Dit schooljaar hoop ik het tweede jaar van de schoolleidersopleiding goed af te ronden.
Vanuit vertrouwen, betrokkenheid en verbinding wil ik met het team, de leerlingen en de ouders
samenwerken. Het kind staat voor mij centraal in alles wat we op school doen.
De afgelopen weken heb ik meerdere malen de school bezocht. Mijn eerste kennismaking met het
team en de kinderen was warm en hartelijk. Ik verheug mij op een fijne samenwerking en een
stralende toekomst met elkaar.
Tot aan de zomervakantie ben ik drie dagen per week aanwezig op school. Daarna vier dagen. Ik
probeer zoveel mogelijk op de volgende dagen aanwezig te zijn: maandag, dinsdag en donderdag.
Op mijn eerste officiële schooldag, vrijdag 1 februari, nodig ik u 's ochtends van 8.30 uur - 9.00
uur uit voor een kopje koffie of thee, zodat we in een ontspannen sfeer kennis kunnen maken.
Graag tot dan.
Past dit moment u niet en wilt u toch persoonlijk met mij kennismaken, loop dan vooral de school
even binnen.
Hartelijke groeten,
Claudia van der Wal

Mijn naam is Rutger Griep, ik ben 24 jaar en woon samen met mijn
vriendin in Groningen. Ik vind het leuk om te squashen en te tennissen en
doe dit daarom regelmatig! Verder trek ik er samen met mijn vriendin
graag op uit met onze backpacks om zoveel mogelijk van de wereld te zien.
Op ’t Spectrum ben ik een nieuw gezicht, tot de zomer loop ik hier mijn
eindstage in groep 7. Na 3 jaar onderwijsassistent en 3,5 jaar pabo heb ik
hier meer dan zin in! De aankomende tijd gaan jullie mij zien in de
wandelgangen en vanaf week 7 sluit ik me officieel aan bij het team. Ik
verwacht een erg leerzame tijd! Mochten jullie nog vragen hebben dan zie
ik jullie vast op ’t Spectrum. Tot dan!
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Contactpersoon op onze school.
Aan alle kinderen van obs ’t Spectrum.
Alle leerkrachten van onze school hopen dat jullie met veel
plezier naar school gaan. Helaas zijn er ook wel eens problemen.
Wij vinden dat problemen (pesten, schelden enz.) opgelost
moeten worden. Dit kan door:
-er met het betreffende kind over te praten
-er met je juf of meester over te praten
-er met je ouders over te praten
Wanneer dit allemaal niet helpt, kun je terecht bij juf Marian.
Aan alle ouders van obs ’t Spectrum
Klachten over zaken als de communicatie op school, pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie,
agressie en geweld, enz., worden uiterst serieus genomen. Hiervoor is in de gemeente Noordenveld
een klachtenregeling van kracht. Deze regeling is op iedere school aanwezig.
Meestal zullen de klachten meteen opgelost kunnen worden in een gesprek tussen ouders en
leerkracht. Soms is het wenselijk dat samen met de directeur naar een oplossing gezocht wordt.
In het kader van de klachtenregeling is daarnaast op iedere school een contactpersoon aangesteld
is. De contactpersoon kan u vertellen waar u met de klacht naar toe kunt. Een contactpersoon is er
voor leerlingen, ouders en personeel. Hij of zij zal de klacht of melding niet zelf onderzoeken maar
zal bijvoorbeeld kunnen zorgen voor een afspraak met een vertrouwenspersoon.
Meestal is een leerkracht, directeur of contactpersoon van school het eerste aanspreekpunt.
Afhankelijk van de aard en ernst van de klacht kunt u met uw klacht echter ook rechtstreeks terecht
bij:
* De vertrouwenspersoon, de heer Jan Wibbens
De Gang 1/A, 9531 JK Borger tel. 0599 238326
* Het bestuur, de heer José Hars
Postbus 21, 9300 AA Roden tel (050) 4065784
* Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht tel 030 2809590 www.onderwijsgeschillen.nl
Volgens de Wet Bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs hebben alle
personen die met kinderen werken binnen de school meldplicht. De meldplicht is van toepassing op
die situaties waarin een vermoeden bestaat dat iemand zich schuldig maakt aan een seksueel delict
jegens een minderjarige leerling.
De melding moet worden gedaan bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag besluit na overleg met
de vertrouwensinspecteur of er aangifte wordt gedaan. Als er sprake is van een redelijk vermoeden
dat iemand zich schuldig maakt aan een seksueel misdrijf jegens een minderjarige, is het bevoegd
gezag verplicht hiervan aangifte te doen bij politie/justitie.
De contactpersoon voor onze school is groepsleerkracht Marian Bakker, tevens anti-pest
coördinator. Alle groepen zijn geïnformeerd over de aanwezigheid op school van een leerkracht waar
kinderen terecht kunnen in geval van zich gepest of onveilig voelen.
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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

Nieuws uit de groepen
Groep 4
Met taal zijn we bezig met het thema nodig.
We gaan maandag in de klas een tentoonstelling maken met voorwerpen van de kinderen die ze niet
kunnen missen.
(Onmisbaar, anders ben je ontroostbaar)
Bij het voorwerp maken de kinderen een kaartje met een
beschrijving van het voorwerp.
Ze zetten op het kaartje: wat het is, hoe het eruit ziet, waar ze
het voor gebruiken en waarom ze niet zonder dit voorwerp
kunnen.
Omdat het een voorwerp moet zijn die je niet kunt missen, kan
ik me voorstellen dat het ook niet een nachtje op school kan
blijven.
Daarom wil ik maandag met de klas de tentoonstelling gaan
maken en mogen jullie (de ouders, opa's oma’s van groep 4)
vanaf 13.45 uur de tentoonstelling komen bekijken. De
meegebrachte voorwerpen mogen om 14.00 uur weer mee naar
huis genomen worden.
Dus graag maandag een voorwerp mee naar school die ze niet kunnen missen!

Groepen 5 en 6
Afgelopen maandag zijn we met groep 5 en 6 naar het Hunebedcentrum geweest. Wat hadden we er
prachtig weer bij, koud maar droog. Binnen kregen we een rondleiding door het museum. Hierdoor
kregen ze een beeld hoe het hunebedvolk in die tijd leefde. Buiten vonden er activiteiten plaats . De
leerlingen mochten boogschieten en leerden hoe ze vuur konden maken. Bovendien konden ze de
huizen van de mensen in de trechterbekertijd, ijzertijd en bronstijd bekijken. Een geslaagde dag.
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Inleveren kopij (bij voorkeur digitaal) uiterlijk woensdag 30 januari
Kopij kan gestuurd worden naar
administratie@spectrumpeize.nl
Volgende ouderinfo verschijnt in principe op, donderdag 31 januari
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