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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 07:
Hollandse appel
Sinaasappel
Druiven
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Open avond en open ochtend.
Tijdens de open avond heeft een enthousiast team laten zien wat het onderwijs op
’t
Spectrum inhoudt. O.a. de ateliers, inzet ICT, de gezonde school, het cultuuraanbod, het
leesonderwijs, de rots en water training, de rol van de IB-ers, de bibliotheek, Peize in beweging en
de verschillende methodes zijn gepresenteerd. We hebben veel geïnteresseerde ouders mogen
ontvangen. Tijdens de open ochtend afgelopen dinsdag hebben leerlingen van groep 8 de ouders
door de school geleid. De onderbouwgroepen waren die dag bezet met twee mensen, zodat de
leerkrachten de nieuwe ouders te woord konden staan. De reacties van de ouders waren positief. We
kunnen terugkijken op een geslaagde open avond en open ochtend.

Invallers
In de media leest en hoort u veel over het lerarentekort en de problemen rond vervanging van ziek
personeel. Het griepvirus trof de afgelopen week ook onze school, naast de zieke kinderen waren er
ook drie leerkrachten een dag of langer afwezig. SLIM, het bedrijf dat voor ons de vervangers regelt,
gaf aan dat het heel moeilijk zou worden om een invaller te vinden. Dankzij de flexibiliteit van een
aantal leerkrachten en de onderwijsassistent is het ons met pijn en moeite gelukt om voor elke
groep een invaller te krijgen. We doen er als school alles aan om het op te lossen. Slechts in uiterste
nood zullen we een klas naar huis sturen.
10-minuten gesprekken en rapporten.
De voorjaarsvakantie valt vroeg dit jaar. Daarom hebben we er dit jaar voor gekozen om de 10minuten gesprekken voor de groepen 1 t/m 7 na de voorjaarsvakantie te laten plaatsvinden. De
rapporten krijgen de kinderen op donderdag 7 maart mee. De gesprekken met de ouders van de
kinderen van groep 7/8 en 8 vinden voor de voorjaarsvakantie plaats. Dit heeft te maken met de
procedures richting het voortgezet onderwijs.

Krentenbaard.
Er heerst op school krentenbaard.
Wat is krentenbaard?
Krentenbaard is een ontsteking van de huid. Je hebt last van rode vlekken
en blaasjes, vaak rond de neus en mond. Het komt vooral bij kinderen voor
en is erg besmettelijk.
Hoe krijg je het?
Veel mensen dragen de bacterie in hun neus of keel bij zich zonder dat ze er
ziek van worden. Door hoesten, niezen of praten kun je andere mensen besmetten.
Het vocht uit de blaasjes van iemand met krentenbaard is erg besmettelijk. Als je de blaasjes
aanraakt kun je via je handen of dingen die je dan weer met je handen aanraakt anderen
besmetten.
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Wat kunt u doen?
Ga naar de huisarts voor behandeling.
Krentenbaard gaat vanzelf over, maar met medicijnen gaat het sneller over en je bent dan minder
besmettelijk.
Netjes hoesten en niezen. Was regelmatig je handen en maak speelgoed en knuffels schoon.
Moet een kind thuisblijven?
Kinderen met krentenbaard kunnen gewoon naar school of de kinderopvang. Het kind kan anderen
al hebben besmet voordat het zelf vlekjes krijgt. Thuishouden helpt dus niet om verspreiding van
krentenbaard te voorkomen.
Meer informatie vindt u op de website van GGD Drenthe.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Infectieziekten
via 0592- 306 300 of infectieziekten@ggddrenthe.nl

Inleveren kopij (bij voorkeur digitaal) uiterlijk woensdag 13 februari
Kopij kan gestuurd worden naar
administratie@spectrumpeize.nl
Volgende ouderinfo verschijnt in principe op, donderdag 14 februari
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Nieuws van buiten

Workshop nestkastjes maken
Zondag 10 februari
13.30 - 16.00 uur
Voor 6-10 jaar
Dorpshuis Peize,
Esweg 2
Opgeven of vragen?
ivn.jeugdactiviteiten.peize@gmail.com

Kosten 2 euro p.p.
Lijkt het je leuk om een nestkastje te maken?
Vind je het leuk om de vogels in Peize een handje te
helpen?
Kom dan zondag 10 februari naar het dorpshuis in Peize
om zelf samen met de IVN een nestkastje te maken.
In maart zullen we de nestkastjes gaan ophangen in het
bosplan.
Geef je op via het volgende e-mailadres:

ivn.jeugdactiviteiten.peize@gmail.com
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