Nummer 23
16 maart 2018
Agenda
datum
21 maart 10.30 uur
22 maart
24 maart
30 mrt t/m 2 apr
03 april
05 apr
05 apr en 06 apr
05 april
09 t/m 13 april
10 apr
10 apr

19 februari 2016
groepen
activiteit
2015
alle
Wij trekken aan de bel! Lilianefonds
3, 4,
5,
6
en
6
van
6-7
Tennisclinic i.p.v. gym
20142014november
Nationale voorleeswedstrijd
Alle groepen
Paasweekend
2014
Alle groepen
Onderwijsdag, alle groepen zijn vrij
7
Theorie
verkeersexamen
september
2014

Gymles niet op donderdag maar op vrijdag.
Spreekuur schoolarts
Alle groepen
verkeersweek
Alle groepen
buitenlesdag
7 en 7 van 6-7
Praktijk verkeersexamen, op de fiets naar
school komen
10 apr
7 en 7 van 6-7
12:30 voorstelling gymzaal Raps ‘n Taps
13 april
3 t/m 8
Fietsencontrole, op de fiets naar school
17 april
7 en 7 van 6-7
9:30-12:30 Drents Archief
17 april
7, 7 van 6-7 en 8
dodehoekproject
21 april
De schakers
schaakkampioenschap
De agenda staat ook op de website www.spectrumpeize.nl
Data schoolreizen: zie website


3 t/m 8

Groepsbezetting komende week:

Groep:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

1/2
rood
Corinne
Corinne
Corinne
Corinne
Thérèse

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

Iris/Jelmer
Iris/Jelmer
Alisa
Alisa/Jelmer
Alisa/Jelmer

Jaap
Jaap
Jaap
Jaap
Jaap

Cindy
Cindy
Iris
Iris
Cindy

Mededelingen:


Meester Jelmer gaat vanaf volgende week minder uren werken. De ouders van zijn groep (6/7)
hebben hier inmiddels informatie over gehad. Juf Alisa en juf Iris gaan deze uren invullen. Juf
Alisa kan daarom niet meer op de vrijdag in groep 1/2 rood werken. Dit gaat juf Thérèse doen
t/m 6 april. Hierna stopt het ouderschapsverlof van juf Corinne en is zij weer elke vrijdag in
groep 1/2 rood.
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Dinsdag 3 april (de dinsdag na Pasen) zijn de kinderen vrij!!
Dinsdag 3 april is de jaarlijkse onderwijsdag van de gemeente
Noordenveld. Dit betekent dat alle kinderen vrij zijn en alle
leerachten en onderwijskundig medewerkers deze dag bijeenkomen
in de Pompstee in Roden om workshops te volgen over: Passie
voor Primair Onderwijs!
Onderwerpen: Schitteren voor kinderen. Passioneel onderwijs.
(Her) ontdek jouw passie voor PO. Als slimme jonge kinderen met
school starten. Word enthousiast voor het groenste schoolplein. Fit
en vaardig op school. Versterk je veerkracht en dat van je
leerlingen.
Leuke onderwerpen! Het wordt vast weer een leerzame dag.

Meertmaond streektaolmaond.

De kinderen hebben weer genoten van de verhalen in het Drents. Ze kregen
allemaal het Drentstalige tijdschift Wiesneus als herinnering mee naar huis.
Corry, Jeichien, Jacob, Tineke en Thea bedankt dat jullie in alle groepen weer een
prachtig “Drèns verhaoltie” hebben voorgelezen! Tot volgend jaar.
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Complimentenweek

Prachtige gekleurde letters laten nog zien dat we afgelopen week een
leuke complimentenweek hebben gehad.

Donderdag 15 maart was de Kangoeroe Rekendag.
Wat werd er geconcertreerd gewerkt tijdens de
Kangoeroe Rekendag. Over een tijdje zullen we de
resultaten toegestuurd krijgen. We zijn benieuwd??

Tennissen tijdens de gymles leuk!
De kinderen hebben genoten van de tennisclinic afgelopen donderdag. Er riep zelfs een
leerling dat ze dit elke week wel wilde in plaats van de gymlessen!
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Wat was het een gezellige drukte vanmorgen tijdens de jaarlijkse familiedag!
Fijn dat er zo veel ouders, grootouders, oppas enz. gehoor hebben
gegeven aan onze oproep om onze familie-ochtend te bezoeken!! Ze
hebben meegedaan aan het dictee, breuken uitgerekend, geschilderd,
gezongen. Wat is het allemaal toch heel anders en veel leuker dan
vroeger vonden de meeste opa’s en oma’s.

Ook heeft iedere bezoeker kunnen genieten van een kopje thee of koffie
en een heerlijke pannenkoek. Het was een supergezellige ochtend. Volgend jaar hopen we weer dat
iedereen komt kijken.
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De generale repetitie voor het schoolconcert. Grote concentratie, het ging super goed!

Volgende week een verslagje en foto’s van het schoolconcert, die vanochtend heeft plaatsgevonden.
Het is heel succesvol verlopen!!

Woensdag 21 maart mogen/moeten de kinderen heel veel lawaaimakers meenemen naar
school!
Op 21 maart om 10.30 uur vindt de jaarlijkse actie 'Wij trekken aan de bel' van het Lilianefonds
plaats. Op deze dag maken veel basisschoolleerlingen in
Nederland één minuut lang samen kabaal op het schoolplein
met onder meer toeters, fluitjes, trommels enz. Dus neem
dan allemaal zoveel mogelijk lawaaimakers mee! Zo
vragen we aandacht voor het recht op onderwijs van
leeftijdgenootjes met een handicap in ontwikkelingslanden
die niet naar school kunnen. Dat zijn er meer dan 23
miljoen!
'Wij trekken aan de bel' is een speelse actie met een
serieuze ondertoon. Hoe meer scholen meedoen, hoe luider
de boodschap! Voor elke deelnemende school ontvangt het Liliane Fonds een subsidie.
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Schoolfruit- en groenteprogramma komende

week:

Onze leerlingen krijgen gedurende
eenentwintig
weken een portie groente of fruit
uitgereikt tijdens
de pauze om gezamenlijk in de klas op te eten. Op woensdag,
donderdag en vrijdag krijgen de kinderen fruit en of groente
uitgedeeld. U hoeft alleen voor drinken te zorgen.

Levering week 12:
1. Komkommer
2. Sinaasappel
3. Elstar appel
Komkommer
De komkommer groeit aan een klimplant met grote bladeren. Aan
één stengel kunnen tientallen komkommers groeien. Komkommers
groeien ook in de Nederlandse kassen. Bekijk de video

Sinaasappel

Elstar appel
Appeltelers slaan hun oogst op in koelhuizen. In deze koelhuizen wordt
bijna alle zuurstof verwijderd. Hierdoor zijn de appels lang houdbaar en
zijn er bijna het hele jaar Nederlandse appels te koop!

Nieuws uit de groepen
Groep 1 – 2 rood en 1-2 blauw
Volgende week starten we met het nieuwe thema lente/Pasen.
Doelen taal:
Groep 1:
 Het kind kan bij een woord dat in klankgroepen wordt gezegd de juiste afbeelding aanwijzen
en een afbeelding in klankgroepen zeggen.
Groep 2:
 Het kind kan klankgroepen zonder afbeelding samenvoegen tot woorden.
De letter k van kip wordt herhaald.
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De QRcode van woorden met Wim film lente
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. Het
streefdoel hierbij: de vormen kubus, cilinder en balk benoemen.
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.
Doelen motoriek:
Groep 1
 Het kind kan soepel bewegen vanuit de hand. Ze kunnen werken met de
kralenplank.
 Ze kunnen verven met grote kwasten.
Groep 2
 De kinderen kunnen met een penseel schilderen.
 De kinderen kunnen veters strikken, een rits en knopen dichtmaken.

Oproepje:
Maandag 26 maart graag meegeven aan uw kind: Twee hardgekookte eieren.
Donderdag 29 maart gaan we weer eieren zoeken in het bos. Wilt u uw kind deze dag laarzen
meegeven?
.
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Groep 4

De leerlingen hebben woensdag heerlijke zandkoekjes gebakken. Dank je wel ouders, voor de hulp!
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MR
U heeft van de oudervereniging de factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar
2017-2018 ontvangen, op de bij school bekende mailadressen.
De bijdrage is met name bedoeld om de schoolreisjes van de kinderen te betalen. Verder worden de
diverse activiteiten die de commissies organiseren betaald van deze bijdrage.
De ouderbijdrage is vastgesteld op € 55,- per kind (voor kinderen die instromen ná 1 januari 2018
is het bedrag € 37,50).
Voor een nadere specificatie van de inkomsten en uitgaven van de ouderraadvereniging verwijs ik u
naar de begroting die u op de site van de school kunt vinden en die jaarlijks op de zakelijke
ouderavond wordt gepresenteerd en toegelicht.
Ik verzoek u om het bedrag van deze factuur over te maken op rekeningnummer NL51 RABO 0353
1634 30 t.n.v. “ouderraadvereniging OBS ’t Spectrum” te Peize onder vermelding van de naam en
groep van uw kind.
Als u nog vragen heeft over deze factuur neemt u dan contact met mij op (06-51662009 of
Schuiling139@gmail.com).
Met vriendelijke groet,
Namens de ouderraadvereniging OBS ’t Spectrum
Ben Schuiling (penningmeester)

Nieuws van de commissies
Kookcommissie
We gaan wat lekkers maken voor Pasen.
Dit geldt voor de volgende groepen:
Groep 1/2 rood maakt paashaantjes op dinsdag 20 maart.
Groep 1/2 blauw maakt paashaantjes op vrijdag 23 maart.
Groep 3 maakt paasmannetjes op dinsdag 27 maart.
Wie wil meehelpen?
De opgaven lijstjes hangen bij de lokalen.

Nieuwe beweegmiddagen Peize in Beweging
Ook het tweede blok beweegmiddagen zit er alweer op, wat vinden wij het toch heerlijk om alle
kinderen zo fanatiek mee te zien doen! Afgelopen blok hebben we de eerste weken gericht op
volleybal en basketbal met daarnaast een spelvorm, er zijn mooie toernooitjes gespeeld door de
kinderen en zelfs prijzen gewonnen!
Er is nu een week geen beweegmiddag (21 maart niet) en dan gaan we vanaf 28 maart weer los
met het volgende blok beweegmiddagen. Dit blok is weer op de woensdagmiddag van 14.00 uur tot
16.00 uur en duurt van 28 maart tot en met 16 mei (met uitzondering van de meivakantie, 2 mei).
Dit blok komen er studenten van het Alfa College Groningen om de lessen te verzorgen en dat
betekent dat er lekker veel kinderen kunnen deelnemen!!
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Maar wat gaan we dit komende blok doen? In dit blok wordt er de eerste drie a vier weken
begonnen met binnensporten en -spellen en de laatste drie a vier weken geëindigd met
buitensporten en -spellen. Er zullen verschillende sporten worden aangeboden, maar we zorgen ook
iedere week voor een leuk spel!
In het kort
Voor wie:
Kinderen uit groep 5 tot en met 8.
Wat:
Bewegen onder leiding van enthousiaste studenten sport en bewegen.
Wanneer:
Iedere woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur, vanaf woensdag 28 maart tot
woensdag 16 mei (met uitzondering van de meivakantie).
Waar:
Sporthal Peize (naast school)
Kosten:
Gratis!
Meenemen: Binnen sportkleding en drinken (wanneer we naar buiten gaan zullen we dit de week
ervoor kenbaar maken)
Opgeven:
Opgeven kan door een mail te sturen naar peizeinbeweging@hotmail.com, vermeld
hierin naam, school, groep en telefoonnummer.
Binnenkort zal er ook een website online komen van Peize in Beweging, wanneer de informatie
online staat zullen we dit mededelen op de Facebookpagina van Peize in Beweging. U kunt ook zelf
de voortgang in de gaten houden door af en toe een kijkje te nemen op www.peizeinbeweging.nl.
Hierop vindt u onder andere het laatste nieuws met betrekking tot Peize in Beweging en een agenda
met activiteiten.
Graag zien wij zo veel mogelijk kinderen vanaf 28 maart weer op de beweegmiddagen!
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Inleveren kopij (bij voorkeur digitaal) uiterlijk donderdag 22 maart
Kopij kan gestuurd worden naar
administratie@spectrumpeize.nl
Volgende ouderinfo verschijnt op, 23 maart
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Nieuws van buiten
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Versier een ei!
Museum Havezate Mensinge in Roden opent 31 maart met een tentoonstelling
van oude en antieke serviezen van Diggel-Goud, Groei en Bloei brengt de
kamers in Paassfeer met hun prachtige bloemstukken en Stichting Versierde
Eieren exposeert met maar liefst 200 versierde eieren.
Wij willen kinderen in de gemeente Noordenveld de kans geven om op een
creatieve manier kennis te maken met de havezate. Dit kan door het
versieren van een hardgekookt of uitgeblazen ei door kinderen in de leeftijd
van 6 tot 10 jaar. Deze eieren worden tentoongesteld in de ontvangstruimte
waar al onze bezoekers ze ook kunnen bewonderen.
De eieren kunnen woensdag 28 maart tussen 14.00 en 16.00 uur gebracht worden. Naam van het kind wordt op
een lijst genoteerd en ieder ei wordt van een nummer voorzien.
Per leeftijdscategorie wordt de winnaar van het mooist versierde ei aangewezen.
Op woensdag 4 april om 15.30 uur is de prijsuitreiking, een fotograaf van de pers zal hierbij aanwezig zijn.
Ook is er die middag gelegenheid om de eieren weer op te halen. Dit kan tijdens onze reguliere openingstijd van
13.00 tot 16.30 uur.
We hopen dat er heel veel kinderen mee gaan doen en een prachtige versierd ei in komen leveren.
Namens de activiteitencommissie,
Ilone van der Meijden
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