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Kijk daar ook voor de vakanties
en de vrije dagen.
2014 vrij
Maandag 25 februari studiedag, leerlingen
Maandag 03 juni onderwijsdag, leerlingen vrij
september 2014
Dinsdag 11 juni teamdag, leerlingen vrij
Dinsdag 26 februari schoolfotograaf individueel en groepsfoto

Dinsdag 25 juni studiemiddag, leerlingen vrij vanaf 12 uur

Nieuws/mededelingen
SCHOOLFOTOGRAAF
Dinsdag 26 februari (na de voorjaarsvakantie) a.s. komt de schoolfotograaf
van alle kinderen een portretfoto maken en wordt er van elke groep een
groepsfoto gemaakt.
Wilt u een familiefoto laten maken van uw kind samen met broertje(s) en/of
zusje(s) die (nog) niet (meer) op ’t Spectrum zitten? Dat kan dezelfde dag
tussen 14.00 uur en 15.30 uur.
Via school ontvangt u de inlogkaart(en). De foto’s kunt u vervolgens online
bestellen en betalen. Fleurige kleding doet het altijd goed op de foto.
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 09:
Nog niet bekend

Klas van de Week in het
Groep 4 is vandaag op de foto gekomen voor de rubriek Klas van de Week in het Roder Journaal.
Houdt de krant in de gaten.
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15 maart staking?
15 maart is er een landelijke staking uitgeroepen. Het is nog niet
helemaal duidelijk of de scholen van Noordenveld meedoen aan de
staking maar misschien is het goed om alvast na te denken over de
eventuele opvang van uw kinderen. Wij houden u op de hoogte.

Van buiten: Ouderavond TOS gaat door
Ons schoolbestuur (OPON) organiseert, op 27 maart 19:30 uur een ouderavond met als thema TOS
(=TaalOntwikkelingsStoornis)
Bij deze nieuwsbrief is een bijlage met nog een keer de brief. Een aantal ouders heeft zich al voor
deze avond opgegeven. Wilt u zich nog aanmelden dan kunt u dit doen tot 26 februari bij de
administratie via de mail administratie@spectrumpeize.nl.

Er zijn kinderen met waterpokken.
Wat moet ik doen?
Hou bij hoesten of niezen je hand of zakdoek voor de mond. Was
regelmatig je handen met water en zeep. Vermijd contact met
vocht uit de blaasjes van iemand met waterpokken. De volgende
mensen die de ziekte nog niet hebben gehad, kunnen direct
contact met iemand met waterpokken beter vermijden:
• pasgeboren baby’s
• mensen met afweerstoornissen (zoals hiv en leukemie)
• zwangere vrouwen
Thuisblijven?
Als een kind met waterpokken zich goed voelt, kan het gewoon
naar school of het kindercentrum. Thuisblijven helpt niet om verspreiding van waterpokken te
voorkomen, omdat kinderen al besmettelijk zijn voordat er verschijnselen optreden.
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

Nieuws uit de groepen
Groepen 1 en 2
Na de voorjaarsvakantie starten we met het thema lente.
Doelen taal:
Groep 1:
 Het kind kan bij een woord dat in klankgroepen wordt gezegd de
afbeelding aanwijzen en een afbeelding in klankgroepen zeggen.

juiste

Groep 2:
 Het kind kan klankgroepen zonder afbeelding samenvoegen tot woorden.
De letter k van kip wordt aangeboden. De kinderen mogen op vrijdag 8 maart iets meenemen wat
met de letter K begint.
De QR-code van woorden met Wim film lente
De QR-code van de Engelse woorden Words with Walter It’s Spring.
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Doelen rekenen:
Groep 1
 Het kind kan eenvoudige en complexere figuren maken die uit kleinere figuren
bestaan.
 Het kind kan de volgende vormen benoemen: vierkant, rechthoek, cirkel en
driehoek.
Groep 2
 Complexe figuren maken die uit kleinere figuren bestaan en figuren kunnen
spiegelen.
 De 3D vormen: kubus, cilinder, balk en driezijdig prisma benoemen en alle 3d
vormen leggen bij de juiste 2D vormen.

Groep 3
Het is alweer voorjaarsvakantie!
Groep 3 heeft alle cito toetsen gedaan en het blijkt uit de leestoets, dat het op tempo lezen van
woorden voor veel kinderen echt lastig is. Het op tempo lezen blijft te laag, ondanks veel oefenen.
We gaan na de vakantie starten met tutor lezen samen met een andere groep. Er worden extra
leesmomenten per dag ingepland. Thuis veel lezen is en blijft belangrijk, ook of juist tijdens een
vakantie. Er mag ook tijdens de vakantie een boek geleend worden uit de schoolbieb.
Na de vakantie krijgt groep 3 op dinsdag een mevrouw van de schoolbieb op bezoek en we starten
dan met de verhalenmachine.
Kern 7 is bijna uit en na de vakantie is kern 8 aan de beurt. Het werken in de methode Staal voor
spelling komt al goed op gang. Vraagt u maar eens aan uw kind wat een “zingwoord” of een
“hakwoord” is?
Groep 3 kan al aan elkaar schrijven. Knap, hoor! Het voorjaar komt eraan en dat is fijn. Lekker
buiten spelen!
Ik wens iedereen een fijne voorjaarsvakantie met mooi weer toe.

Inleveren kopij (bij voorkeur digitaal) uiterlijk woensdag 27 februari
Kopij kan gestuurd worden naar
administratie@spectrumpeize.nl
Volgende ouderinfo verschijnt in principe op, donderdag 28 februari
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Nieuws van buiten
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