Nummer 20
16 februari 2018.
Agenda
datum
19 t/m 23
22 feb
23 feb
23 feb
24 feb – 3 maart
21 april

19 februari 2016
groepen
activiteit
2015
Ina Witteveen afwezig
7 en20142014november
7 van 6-7
Bezoekt De Magneet 8:30 -12:00 uur
8
Bezoekt De Magneet 8:30 -12:00 uur
5, 6 en 6 van 6-7
Voorstelling Schaap met Laarsjes 10:45-11:30
2014
uur
Alle groepen
voorjaarsvakantie
september
2014

schaakkampioenschap
Data schoolreizen: zie de website
De agenda staat ook op de website www.spectrumpeize.nl



De schakers

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

4

5

6

6/7

7

8

Marloes
Marian
Marian
Marian
Marian

Elsbeth
Elsbeth
Elsbeth
Elsbeth
Elsbeth

Thérèse
Thérèse
Thérèse
Lies
Lies

Geja
Geja
Geja
Geja
Geja

Jelmer
Jelmer
Alisa
Alisa
Jelmer

Jaap
Jaap
Jaap
Jaap
Jaap

Cindy
Cindy
Iris
Iris
Cindy

De griep heeft onze leerlingen en leerkrachten niet gespaard de afgelopen weken, de absentielijsten stonden
vol met veel zieke kinderen. Juf Elsbeth en juf Corinne zijn gelukkig weer beter. Juf Inge, onze IB-er
bovenbouw, is nog wel ziek. We hopen dat ze snel weer beter is.
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Mededelingen
40 Jaar in het onderwijs.
Wat een verrassing afgelopen donderdag!
Ik wist sinds een week of twee dat ik op 14 februari 40 jaar
in het onderijs werkzaam zou zijn. Taart en een tractatie
voor de kinderen mee naar school, was mijn plan. Niet te
veel poespas, want het is best heel druk op school. Ik had
daarom niets gezegd. Maar.........woensdagavond zei mijn
partner: "Oh ja, je wordt morgenvroeg gehaald "
Gehaald??? En ja hoor, woensdagmorgen reden drie auto's
de oprit op. De leerlingenraad, MR-leden Maaike en Petra,
collega Corinne en Jeroen, bestuurder van een mooie
oldtimer, kwamen me halen om naar school te gaan.
Daar aangekomen mocht ik onder een ereboog doorlopen en
stonden alle kinderen met een slinger te zwaaien. Dan moet je wel even slikken. De leerlingen zongen een
prachtig lied en ik werd flink in de bloemetjes gezet. Veel felicitaties, bloemen, lekkernijen, kaarten, van ouders
gekregen. Wat een verwennerij! Ik zal met veel plezier terugdenken aan mijn jubileum!

Bedankt allemaal!!

Komende week ben ik niet aanwezig op school, daarom wil ik alle kinderen, ouders/verzorgers en collega's
alvast een fijne voorjaarsvakantie toewensen. (Met vragen of informatie, kunt u terecht bij meester Jaap
Starke.)

Open dag voor ouders van toekomstige 4-jarigen



De "Open dag" is goed verlopen. Grote opkomst en veel meegekomen kinderen, die zich prima hebben
vermaakt, onder begeleiding van de leerlingenraad en juf Petra. De ouders vonden dat er een rustige,
prettige sfeer heerste op 't Spectrum. De kookcommissie was met leerlingen bezig om appelflappen te
bakken, dus het rook ook nog heerlijk in school!
We hopen dat we genoeg aanmeldingen krijgen om weer een fijne groep 1 te kunnen vormen.
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Informatie over kunst en cultuur in de groepen
Voorstelling Schaap met laarsjes
3 Februari krijgen de kinderen van de groepen 5, 6 en 6 van 6/7 een voorstelling uit het kunstmenu. Schaap
met laarsjes wordt gespeeld wordt door muziektheatergezelschap Rood Verlangen. Schaap met laarsjes
is een muzikale en theatrale vertelling, gebaseerd op het gelijknamige boek van Maritgen Matter, met
illustraties van Jan Jutte (Zilveren Griffel 2003). Rood Verlangen hoopt dat de leerlingen zullen genieten van de
voorstelling.
Over de voorstelling Schaap met laarsjes
Het was een koude winteravond. Wolf sjokte chagrijnig met zijn slee door de sneeuw. De wind blies ijzig door
zijn muts. ‘Honger. Honger. Honger!’ mompelde hij op de maat van zijn stappen, om de moed erin te houden.
Het maanlicht blonk in zijn gouden horloge. Prachtig, maar wat had je daaraan! Steeds dieper zakte hij weg in
de sneeuw, terwijl hij zijn zware slee zuchtend tegen de heuvel optrok. In de verte brandt licht. Daar woont
Schaap. Schaap heeft een knusse stal met een warm bed. En Schaap heeft mals vlees onder de wol. Wolf ruikt
Schaap. Het water loopt hem in de mond. Aan tafel! denkt Wolf en hij gaat erop af. Maar Schaap is een jofel
schaap. En zo begint een vriendschap voor het leven. Of voor even? Want een wolf verliest toch nooit zijn
streken?

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 8:

De bloedsinaasappel en appel kennen we wel, maar wat is een
Pomelo?
Geschiedenis
De pomelo is een boomsoort, die is ontstaan uit een kruising van
pompelmoes en grapefruit en is verkrijgbaar in een rode en witte
variant. De boom kan tot 10 meter hoog worden. De bladeren van de
pompelmoes zijn sterk gevleugeld, 5-20 cm lang en 2-12 cm breed. De vrucht zelf kan wel groeien tot een
doorsnede van 30 cm. De Schoolfruit Pomelo’s hebben een doorsnede van 15-20 cm en zijn bedoeld om te
proeven per 10 kinderen.
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De pomelo komt oorspronkelijk uit Thailand en Maleisië en heeft zich van daaruit verspreid over China, India en
Iran. In de achttiende eeuw werd de plant vanuit Azië naar de Caraïben gebracht door de Britse
scheepskapitein Shaddock. De vrucht van de pomelo wordt in het Engels ook wel shaddock genoemd.
Smaak
De vrucht van de pomelo is een grote ronde of peervormige, 10 tot 30 cm grote citrusvrucht met een gladde,
dikke, witgele schil. Het vruchtvlees bestaat uit grove vruchtcellen. Tijdens het schoonmaken van de vrucht
gaat daarom weinig sap verloren. De smaak is lichtbitter, maar zoeter dan die van de gele grapefruit. De
pomelovrucht wordt in Nederland voornamelijk aangevoerd uit China en Vietnam.

Nieuws uit de groepen
Groepen 1 en 2
De komende 3 weken staan in het teken van het thema familie.
Dit komt aan bod voor groep 1:




De woordenschat; woordenschat bereidt voor op het (begrijpend)leren lezen.
Het gaat hierbij om betekenisaspecten van een woord kennen, betekenisverschillen kennen
van gebruiken van woorden in een juiste context.
Het kind kan optellen en aftrekken tot en met 6..
Het kind kan met afbeeldingen dag en nacht rubriceren.

Dit komt aan bod voor groep 2:

De woordenschat; woordenschat bereidt voor op het (begrijpend)leren lezen.
Het gaat hierbij om betekenisaspecten van een woord kennen, betekenisverschillen kennen
van gebruiken van woorden in een juiste context; het kind kan vragen stellen bij een woord.

Het kind kan optellen en aftrekken tot en met 12.

Het kind kan met behulp van afbeeldingen aangeven wat jong en wat oud is.
Middels het woord roos wordt de letters r-oo-s herhaald.
QR code filmpje woorden met Wim

QR code filmpje words with Walter

Oproepje:
Wie heeft er nog handschoenen, een sjaal en een muts voor onze kleuterklassen, die we voor nood kunnen
gebruiken?
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Nieuws van de commissies
De feestcommissie heeft vorige week de voetjes van de vloer gekregen. DJ Jeroen had de smaak goed te
pakken en draaide de ene na de andere carnavalskraker!
Dank je wel feestcommissie en Jeroen voor een geweldig carnaval voor onze leerlingen!!

Inleveren kopij (bij voorkeur digitaal) uiterlijk donderdag 22 februari
Kopij kan gestuurd worden naar
administratie@spectrumpeize.nl
Volgende ouderinfo verschijnt op, 23 februari
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Nieuws van buiten

Kinderkleding- & speelgoedbeurs
Op zaterdag 10 maart is er weer een kinderkleding- en speelgoedbeurs in Peize. Op
zoek naar leuke en betaalbare zomer kinderkleding en speelgoed? Kom dan van
13.00 tot 15.00 uur langs in Dorpshuis Peize “De Essen”. Wil je kleding en
speelgoed verkopen? Meld je dan aan op de website www.kledingbeurspeize.nl.
Inschrijven kan vanaf 15 februari t/m 8 maart. De organisatie hangt de kleding op
voor de verkopers. Op de website kan je terecht voor meer informatie.
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