Nummer 19
09 februari 2018.
Agenda
datum
09 feb
09 feb
09 feb
12 -16 feb
12-16 feb
13 feb 9.00-11.00 uur
14
14
15
16

feb
feb
feb
feb

19 februari 2016
groepen
activiteit
2015
Alle groepen
Carnaval op school!! Iedereen mag verkleed naar
school komen!!
20142014november
5
Kunst en cultuur Verkuno op reis 8:30-9:15 uur
6 en 6 van 6-7
Kunst en cultuur Verkuno op reis 9:15-10:00 uur
2014
Alle groepen
10 minutengesprekken
Alle groepen
Gezondheidsweek
Noordenveld,
september
2014
Ouders van
toekomstige 4
jarigen.
Alle groepen

“Open school” voor ouders van toekomstige 4jarigen

School gesloten ivm staking leerkrachten
Valentijnsdag!
1 en 2
Sporthal Peize ‘Klein zwanenmeer’
5 t/m 8
Atelier ronde: (knutsel-,doe -, techniek-,
computermiddag
19 t/m 23
Ina Witteveen afwezig
22 feb
7 en 7 van 6-7
Bezoekt De Magneet 8:30 -12:00 uur
23 feb
8
Bezoekt De Magneet 8:30 -12:00 uur
23 feb
5, 6 en 6 van 6-7
Voorstelling Schaap met Laarsjes 10:45-11:30
uur
24 feb – 3 maart
alle
voorjaarsvakantie
21 april
De schakers
schaakkampioenschap
Data schoolreizen: zie de website
De agenda staat ook op de website www.spectrumpeize.nl



Groepsbezetting komende week:

Groep:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

1/2 rood
Corinne
Corinne
Corinne
Corinne
Alisa

1/2 blauw
Lia
Lia
Lia
Lia
Marloes

3
Marloes
Marian
Marian
Marian
Marian

4
Elsbeth
Elsbeth
Elsbeth
Elsbeth
Elsbeth

5
Thérèse
Thérèse
Thérèse
Lies
Lies

6
Geja
Geja
Geja
Geja
Geja

6/7
Jelmer
Jelmer
Alisa
Alisa
Jelmer

7
Jaap
Jaap
Jaap
Jaap
Jaap

8
Cindy
Cindy
Iris
Iris
Cindy
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Mededelingen

 Staking 14 februari:
We hebben u al eerder geïnformeerd over de onderwijsstaking van komende woensdag. Graag willen
wij u nog aanvullende informatie geven over de noodzaak van deze en de afgelopen stakingen.
Themabrief staking
Scholen in het primair onderwijs in Friesland, Groningen en Drenthe blijven op 14 februari dicht, zo
ook de scholen in Noordenveld. De Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, FNV Overheid, PO in
actie, FvOv, AVS en PO-Raad zijn hoopvol over de stappen die Slob zet op het dossier werkdruk,
maar deze hebben vooralsnog geen tastbaar resultaat opgeleverd.
Ondertussen leidt het groeiende lerarentekort op dit moment tot nijpende situaties waar de leraren
maar vooral de leerlingen (uw kinderen) de dupe van zijn.
De leraren van ‘t Spectrum vinden het belangrijk om aan ouders uit te leggen waar zij erg bezorgd
over zijn en waarom zij staken.
Minder studenten op de PABO
Steeds minder studenten kiezen voor de PABO en daardoor worden er onvoldoende meesters en
juffen opgeleid. Voor veel kinderen is er (in te toekomst) geen juf of meester beschikbaar.
Waarom minder studenten op de PABO?
Studenten vinden dat het beroep van meester of juf niet aantrekkelijk is. Dat heeft vooral te maken
met het (relatief) lage salaris en de hoge werkdruk in het primair onderwijs. Voor veel (mannelijke)
studenten is dat een somber toekomstperspectief.
Prognoses lerarentekort
Prognoses geven aan dat in:
in 2018 een tekort is van 1824 fulltime banen in het primair onderwijs;
in 2019 een tekort is van 2909 fulltime banen;
in 2025 een tekort is van 10537 fulltime banen.
Het lerarentekort is nu al merkbaar, daar waar het gaat om te weinig/geen vervanging bij ziekte.
De praktijk op ‘t Spectrum
Wanneer leraren zich ziek melden kan er normaal gesproken vervanging worden geregeld via SLIM
(personeelsbemiddelingsbureau). Het aantal vervangers neemt echter met rasse schreden af en
momenteel zijn alle beschikbare vervangers al aan het werk.
De volgende situaties deden zich de afgelopen weken voor op ‘t Spectrum:
Leerkrachten melden zich ziek, of hebben een cursus/studiedag. (Leerkrachten ‘durven’ zich haast
niet meer ziek te melden, ook al zijn ze echt ziek);
Een vervanger van een zieke leerkracht (!) meldt zich op het laatste moment ziek; Er zijn geen
andere invalkrachten beschikbaar;
Duo-partners komen werken op hun ‘vrije dagen’;
Groepen worden opgedeeld over andere groepen;
De directeur, de intern begeleider, de onderwijsassistent, laten hun normale werkzaamheden
liggen en gaan voor de groep, ouder ingezet bij de pleindienst;
Stagiaires worden ingezet.
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Kwaliteit van het onderwijs
In feite leggen we noodverbanden aan om geen groepen naar huis te hoeven sturen. Op OBS ‘t
Spectrum is dit nog niet gebeurd maar dit moment komt steeds dichterbij.
Bovendien: er kan in dit soort noodsituaties geen (goed) onderwijs meer worden gegeven, er is
sprake van ‘oppas’, met alternatieve programma’s. Best gezellig en voor een keertje niet erg maar
bovenstaande situaties krijgen een structureel karakter.
De kwaliteit van het onderwijs heeft zwaar te lijden onder deze situatie (veel wisselingen, geen
continuïteit, werk dat blijft liggen etc.).
Het gaat nu nog om problemen bij vervanging (vooral merkbaar in de griepperiode) maar als we
naar de prognoses kijken dan zijn er op korte termijn ook buiten de griepperiodes te weinig
leerkrachten.
Thermometer
OP de website www.lerarentekortisnu.nl kunnen scholen doorgeven wanneer er vanwege ziekte
groepen naar huis zijn gestuurd of welke maatregelen er worden getroffen om dit te voorkomen. Op
vrijdag 2 februari kregen 7079 leerlingen geen (goed) onderwijs!
NB: Niet alle scholen melden op deze website, het werkelijk aantal noodgevallen is veel groter.
Regeren is vooruitzien
Deze uitdrukking is bij onze huidige regering blijkbaar niet bekend. Noodverbanden aanleggen helpt
niet meer, er moet o.i. snel en rigoureus worden ingegrepen door de overheid. Dat dringt
onvoldoende door in Den Haag.
De toekomst van het primair onderwijs staat op het spel en daarom staakt het team van ‘t
Spectrum. Onze inzet is: de huidige leerkracht, de toekomstige leerkracht, maar vooral uw
kind(eren)!
Last voor ouders niet het doel
Wij realiseren ons heel goed dat een stakingsdag erg lastig kan zijn voor ouders, bijvoorbeeld in
verband met het vinden van oppas voor uw kind(eren).
Het doel van deze actie is echter niet om ouders last te bezorgen. Den Haag laat zich niet overtuigen
door resultaten van onderzoeken en dialoog. We moeten op zoek naar andere middelen, zoals een
staking.
Het moge duidelijk zijn: Als er niets gebeurt zal uw kind (ook) steeds vaker naar huis moeten
worden gestuurd omdat er gewoonweg geen leerkracht beschikbaar is.
Daarom hopen we dat u begrip heeft voor onze actie en dat u ons steunt!
Wij gaan woensdag met het hele team naar het terrein van de Suikerunie in Groningen, waar alle
leerkrachten uit Friesland, Groningen en Drenthe bijeenkomen om actie te voeren.
Met vriendelijke groeten,
Team obs ’t Spectrum.

(De werkgroep Activiteiten Peize in Beweging hebben op de stakingsdag een leuk programma
samengesteld voor de leerlingen. Zie informatie verderop in deze ouderinfo.)
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Open dag voor ouders van toekomstige 4-jarigen

Volgende week dinsdag is van 9.00 uur tot 11.00 uur op ’t Spectrum
de “Open dag” voor ouders van toekomstige 4-jarigen. We hebben
met elkaar een leuk programma voor de ouders en de kinderen
opgesteld. De ouders krijgen om 9.00 uur tijdens de koffie informatie
over de school van Ina en de leerlingenraad. De kinderen die
meegekomen zijn, kunnen worden voorgelezen in de leeshoek door
onze voorleeskanjers. Rond 9.30 uur krijgen de ouders informatie
over de werkwijze en methodes in groep 1/2 door juf Corinne. De
kinderen mogen meedoen met de gymles van de andere
kleutergroep. Leerlingen van groep 8 hebben een promotiefilmpje van
de school gemaakt en willen deze natuurlijk graag laten zien! Hierna zorgt leerlingenraad samen
met Ina voor de rondleiding door de school. In maart moeten de ouders hun kind aanmelden bij een
basisschool. Wij hopen dat deze ouders onze school de moeite waard vinden en hun kind bij ons aan
te melden zodat we weer een fijne groep 1 kunnen samenstellen in het nieuwe schooljaar.
Misschien kunnen jullie als ouders onze school ook bij nieuwe ouders promoten. Dat zou heel fijn
zijn!!

Informatie over kunst en cultuur in de groepen
15 februari groepen 1 en 2 in de sporthal
Klein Zwanenmeer is een betoverende danstheatervoorstelling.
Het is een bijzondere combinatie van dans, poppentheater en
magisch schimmenspel, op een bewerking van de muziek van
Tsjaikovski.
Met fantasie en humor vertalen de choreografen Jordis Cordua en
Regina Magnus het beroemdste ballet aller tijden naar de
belevingswereld van jonge kinderen. Er zijn zwanen, een betoverd
ei en allerlei vreemde beesten. Laat je verrassen door een ver
familielid van Rupsje Nooitgenoeg, prachtige ballerinakoppoters
en de waggelende zwemflipperzwaantjes. Laat je fantasie
prikkelen door alledaagse voorwerpen die op een verassende
manier worden hergebruikt.
Dit alles speelt zich af aan een meertje: het Zwanenmeertje.
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Groepen 5, 6 en 6 van 6/7:
Verkuno op reis:
De tentoonstelling van Verkuno reist langs de scholen in
Noordenveld. De tentoonstelling bestaat uit een zuil op wielen
waarop twintig kunstwerken geplaatst zijn.
De leerlingen van de groep 5 en 6 en 6 van 6/7 krijgen, aan de hand van
de grote diversiteit van de getoonde werken, een les kunstbeschouwing die
gegeven wordt door één van de kunstenaars. Tijdens de les leren de
leerlingen meer over de kunstwerken en kunstenaars uit hun naaste
omgeving en zij leren op een beschouwende wijze de verschillende
beeldaspecten, gebruikte technieken en materialen leren kennen. De
leerlingen krijgen ook de opdracht zelf een kunstwerk te maken,
geïnspireerd op het getoonde werk. De zuil mag dan door de leerlingen
gebruikt worden om een eigen expositie mee te maken.

De Gezondheidsweek.
Volgende week hebben wij “de Gezondheidsweek” op school! De sportcoaches van de
gemeente Noordenveld organiseren samen met de scholen een week waarin gezondheid
centraal staat.
Het programma voor de kinderen:
Activiteiten per school
 Pauze activiteit: 1x in de gezondheidsweek tijdens de pauze een
spel spelen uit het ‘Pleinspelen Boekje’ waar de kinderen
enthousiast worden gemaakt om mee te doen.
 De groepen 5 en 6, en 6 van 6/7 gaan Smoothies maken. De
leerlingen van alle geroepen krijgen hierna een “Preuvement”
 Water drinken in de klas stimuleren. Alle leerlingen krijgen een
flesje water.
 “Gezonde pauze hap” stimuleren, Er wordt informatiegegeven over
een “gezonde pauze hap”.
Activiteiten per groep
Voor alle groepen:
 Lessenserie van 3 lessen over gezonde levensstijl en bewegen
samengesteld door sportcoaches en de GGD. Voor elke groep is een
gespecificeerde lessenserie opgesteld welke door de leerkracht zelf
gegeven dient te worden, 2 lessen in het lokaal en 1 les in de
gymzaal. Wij leveren de lessenserie aan met de eventuele benodigde
materialen.
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Op fiets of lopend naar school; gezond!: per klas komt er een stickerbord en zijn er
stickers aanwezig. Elk kind die fietsend of lopend naar school komt plakt een sticker op het
bord. Zo kunnen we inzichtelijk maken hoeveel kinderen er op de fiets of lopend naar school
komen. Dit wordt de hele week bijgehouden.
Fietsquiz: in elke klas wordt een fietsquiz uitgedeeld die de leerkracht met de klas kan
spelen, bijvoorbeeld tijdens het fruit eten o.i.d.

We hopen op een leuke, gezonde, sportieve week! En…… op de fiets of lopend
levert hééééééééél veel stickers op

Schoolfruit- en groenteprogramma komende week:
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.

Levering week 7:
Helaas was het op het moment, van het versturen van de ouderinfo nog niet bekend welk fruit we
volgende week krijgen.

Nieuws uit de groepen
Afgelopen week zijn er voor alle groepen leuke activiteiten geweest:
Maandag was StreetWise van de ANWB te gast op ’t Spectrum. Omdat wij in bezit zijn van het
“Drents Verkeerslabel voor scholen”, kunnen we hier gratis gebruik van maken. Op onze website
komt er z.s.m. een foto impressie te staan.
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Groep 6 en de leerlingen van 6 uit 6/7 zijn naar het Hunebedmuseum geweest. Een koude, maar
zeer leerzame dag. Onze oud-collega juf Greta (zij is
vrijwilliger in het museum) heeft veel verteld over het
leven in de hunebedtijd. Ook hierover komt binnenkort
iets op de site te staan.

Groep 8
Een berichtje van twee leerlingen uit groep 8:
In september 2017 kwam er een vrouw genaamd Dawn (23 jaar) uit de Verenigde Staten bij ons
langs. Ze kwam bij ons in groep 8, omdat de meeste uit onze klas Engels een leuke en interessante
taal vinden. Afgelopen week was Dawn weer in Nederland, ze kwam terug uit Thailand waar ze
Thaise kinderen les heeft gegeven in het Engels. Afgelopen maandag is Dawn weer met een paar
kinderen uit groep 7 en 8 gaan praten in het Engels over haar leven, ons leven, haar reis en onze
taal. Het is wederzijds interessant om over de verschillende culturen en tradities in Nederland en de
V.S. te horen. Het is dubbel zo leerzaam omdat alle gesprekken in het Engels worden gesproken
(omdat Dawn Engels spreekt zoals wij Nederlands spreken). Ze komt ergens voordat ze weer naar
de V.S komt weer bij ons langs!
Met Vriendelijke Groet
Maureen van der Meulen en Lucca Liu

Nieuws van de commissies
Brrrrrrrrr wat was het koud deze week, maar het was wel heel fijn “buitenspeelweer”! En waar word
je dan weer lekker warm van? Een warme kop soep. De kookcommissie zorgde er vandaag voor dat
alle kinderen konden genieten van een heerlijke kop erwtensoep, tomatensoep of groentesoep!
Dank je wel kookcommissie!!!!

Hereweg 1d • 9321 CL Peize (Dr)
Tel. (050) 5033612
Mail: info@spectrumpeize.nl
Website: www.spectrumpeize.nl

Activiteiten Peize in Beweging op stakingsdag basisscholen
Omdat de basisscholen van Peize woensdag 14 februari 2018 gaan staken lijkt het Peize in Beweging
leuk om activiteiten te organiseren voor de kinderen van groep 4 tot en met 8 van de basisscholen. Dit
zijn niet alleen sporten, maar ook actieve en passieve spellen. Er wordt onder andere een korfbal,
streetdance en voetbal les gegeven en er is een zaal beschikbaar om leuke spellen te doen. Het precieze
programma is nog niet bekend, maar dat het een gezellige en actieve ochtend wordt staat voorop!
In het kort
Wanneer: 14 februari 2018 van 10.00 uur tot 13.00 uur
Voor wie: Kinderen uit groep 4 tot en met 8 uit Peize
Kosten: 3 euro per persoon (graag contant en gepast betalen)
Opgeven: Opgeven kan door een mail te sturen naar peizeinbeweging@hotmail.com. Vermeld daarin
naam kind, leeftijd en school.
Meenemen: Sportkleding, eten en drinken voor tussendoor, vest voor minder actieve spellen en geld
voor deelname.
Er kunnen maximaal 60 kinderen deelnemen, dus vol=vol!
Voor de kinderen van groep 5 tot en met 8 die deelnemen aan de beweegmiddagen op
woensdagmiddag vanaf 14.00 uur is er een mogelijkheid tot lunchen in de sportkantine. De kosten van
deze lunch zijn €5,- (ook contant en gepast meenemen). Mocht uw zoon/dochter hier gebruik van willen
maken, vermeld dit dan duidelijk in de mail. Graag opgeven voor maandag 12 februari in verband met
inkopen.
Daarnaast gaat Peize in Beweging op maandag 26, dinsdag 27 en woensdag 28 februari in de
voorjaarsvakantie verschillende activiteiten met betrekking tot sport en spel organiseren. Deze
activiteiten zullen plaatsvinden op de ochtenden. Meer informatie hierover volgt nog via de
basisscholen en/of www.ditispeize.nl.
Peize in Beweging hoopt zo veel mogelijk van jullie te zien op woensdag 14 februari en/of in de
voorjaarsvakantie!

Inleveren kopij (bij voorkeur digitaal) uiterlijk donderdag 15 februari
Kopij kan gestuurd worden naar
administratie@spectrumpeize.nl
Volgende ouderinfo verschijnt op, 16 februari
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Nieuws van buiten
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