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19 februari 2016
groepen
activiteit
2015
Alle groepen
Paasfeest op school:
Eieren zoeken
20142014november
Vossenjacht
Paasbrunch
2014
Alle groepen
Vrij. Paasweekend + OPON onderwijsdag
Alle groepen
Onderwijsdag,
september
2014alle groepen zijn vrij
7
Theorie verkeersexamen
3 t/m 8

Gymles niet op donderdag maar op vrijdag.
Spreekuur schoolarts
verkeersweek
buitenlesdag
Praktijk verkeersexamen, op de fiets naar
school komen
12:30 voorstelling gymzaal Raps ‘n Taps
Fietsencontrole, op de fiets naar school
Op de fiets naar school
9:30-12:30 Drents Archief
dodehoekproject
Koningsspelen, sponsorloop
schaakkampioenschap

Alle groepen
Alle groepen
7 en 7 van 6-7
7 en 7 van 6-7
3 t/m 8
7 en 7 van 6-7
7, 7 van 6-7 en 8
Alle groepen
De schakers

De agenda staat ook op de website www.spectrumpeize.nl
Data schoolreizen vakanties en vrije dagen: zie website
Maandag komt het vakantierooster schooljaar 2018-2019 op de website te staan.


Groepsbezetting komende week:

Groep:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

1/2
rood
Pasen
Vrij
Corinne
Corinne
Thérèse

1/2
blauw
Pasen
Vrij
Lia
Lia
Marloes

3

4

5

6

6/7

7

8

Pasen
Vrij
Marian
Marian
Marian

Pasen
Vrij
Elsbeth
Elsbeth
Elsbeth

Pasen
Vrij
Thérèse
Lies
Lies

Pasen
Vrij
Geja
Geja
Sophia

Pasen
Vrij
Alisa
Alisa/Jelmer
Alisa/Jelmer

Pasen
Vrij
Jaap
Jaap
Jaap

Pasen
Vrij
Iris
Iris
Cindy
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Paasfeest:
De kinderen hebben vandaag een fantastisch paasfeest gehad. Eieren gezocht in het bos,
een vossenjacht en heerlijk gegeten. Wij bedanken alle hulpouders en de feestcommissie
heel hartelijk voor de organisatie en de hulp! Super!!
Het team wenst alle ouders/verzorgers hele fijne paasdagen!
Team obs ‘t Spectrum

Geen gym as. donderdag
De gymlessen van komende donderdag worden verschoven naar komende vrijdag, omdat de
sporthal donderdag niet beschikbaar is.
Contactpersoon op onze school.
Wat is een contactpersoon?
Klachten over zaken als de communicatie op school, pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie,
agressie en geweld, enz., worden uiterst serieus genomen. Hiervoor is in de gemeente Noordenveld
een klachtenregeling van kracht. Deze regeling is op iedere school aanwezig.
Meestal zullen de klachten meteen opgelost kunnen worden in een gesprek tussen ouders en
leerkracht. Soms is het wenselijk dat samen met de directeur naar een oplossing gezocht wordt.
In het kader van de klachtenregeling is daarnaast op iedere school een contactpersoon aangesteld.
De contactpersoon kan u vertellen waar u met de klacht naar toe kunt. Een contactpersoon is er
voor leerlingen, ouders en personeel. Hij of zij zal de klacht of melding niet zelf onderzoeken maar
zal bijvoorbeeld kunnen zorgen voor een afspraak met een vertrouwenspersoon.
Meestal is een leerkracht, directeur of contactpersoon van school het eerste aanspreekpunt.
Afhankelijk van de aard en ernst van de klacht kunt u met uw klacht echter ook rechtstreeks terecht
bij:
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* “Hét Vertrouwensbureau”
Telefoon:085 1055 055
E-mail:algemeen@hetvtb.nl
* Het bestuur, de heer José Hars
Postbus 21, 9300 AA Roden. T (050) 4065784
* Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht T 030 2809590 www.onderwijsgeschillen.nl
Volgens de Wet Bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs hebben alle
personen die met kinderen werken binnen de school meldplicht. De meldplicht is van toepassing op
die situaties waarin een vermoeden bestaat dat iemand zich schuldig maakt aan een seksueel delict
jegens een minderjarige leerling.
De melding moet worden gedaan bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag besluit na overleg met
de vertrouwensinspecteur of er aangifte wordt gedaan. Als er sprake is van een redelijk vermoeden
dat iemand zich schuldig maakt aan een seksueel misdrijf jegens een minderjarige, is het bevoegd
gezag verplicht hiervan aangifte te doen bij politie/justitie.
De contactpersoon voor onze school is groepsleerkracht Marian Bakker, tevens anti-pest
coördinator. Alle groepen zijn geïnformeerd over de aanwezigheid op school van een leerkracht waar
kinderen terecht kunnen in geval van zich gepest of onveilig voelen.

Voor de leerlingen:
Alle leerkrachten van onze school hopen dat ze met veel plezier naar school gaan. Helaas zijn er ook
weleens problemen. Wij vinden dat problemen (pesten, schelden enz.) opgelost moeten worden. Dit
kan door:
-er met het betreffende kind over te praten
-er met je juf of meester over te praten
-er met je ouders over te praten
Wanneer dit allemaal niet helpt, kun je terecht bij juf Marian.
Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande informatie, kunt u altijd terecht bij juf Marian
Bakker (groep 3)

De grote Rekendag
Woensdag 28 maart was de grote rekendag. Dit jaar stond het in het teken van het pakhuis. De
leerlingen zijn in de klas bezig geweest met inventariseren en daarbij gebruik maken van
staafdiagrammen. Handig tellen, stapelen, inpakken, gewicht en volume bepalen. De opening vond
i.v.m. het slechte weer plaats in het centrum. Samen keken we hoeveel er in een kuub kan. Daarna
gingen de leerlingen bezig met hun opdrachten in de klas.
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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 14: Het is nog niet bekend welk fruit en of groente we volgende week krijgen.

Nieuws uit de groepen
Groep 3
.

Paasmannetjes bakken:
Ze zijn superleuk geworden.
Waren ze ook lekker????
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Groepen 6 en 6 van 6-7
De maand april staat in het teken van educatie van de beroemde borgvrouwe Anna van
Ewsum. De groepen 6 en 6 van 6/7 brengen 17 april een bezoek aan het museum om hier
te zoeken naar sporen uit de tijd van Anna. De leerlingen verdiepen zich in de
geschiedenis en cultuur van de borg, de schelpengrot en de borgpoort.
Anna van Ewsum en haar man Georg Wilhelm von Inn- und Kniphausen zijn afgelopen woensdag
geheel in stijl bij de onze school langs geweest om op speelse wijze de verschillen tussen toen en nu
te bespreken. Zo was Anna van Ewsum in eerste instantie verbaasd om alleen maar jongens in de
klas te zien, maar de leerlingen maakten al snel duidelijk dat meisjes nu ook broeken dragen.
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Inleveren kopij (bij voorkeur digitaal) uiterlijk donderdag 05 april
Kopij kan gestuurd worden naar
administratie@spectrumpeize.nl
Volgende ouderinfo verschijnt vrijdag 06 april.
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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!!
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.
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Graag zien wij zo veel mogelijk kinderen vanaf 28 maart weer op de beweegmiddagen!

Nieuws van buiten

2e Paasdag: High Tea voor kids in Kinderwereld!
Kom 2e Paasdag naar Kinderwereld, want dan mag je net als vorig jaar weer in het echt spelen met
oude kinderserviesjes van het speelgoedmuseum.
Drink thee of limonade uit een kopje in miniformaat en eet van een minibordje met minibestek je
eigen versierde taartje!
Paasmaandag organiseert Speelgoedmuseum
Kinderwereld een High Tea voor kinderen tussen 13 en
16 uur.
De paastafel wordt gedekt met oude kinderserviesjes
en bestekjes uit het depot van het speelgoedmuseum
en de serveerschaaltjes worden gevuld met koekjes en
eitjes.
Op kleine bordjes kunnen minicakejes worden versierd
met allerlei lekkers en uiteraard hoort daar ook een
flinke toef slagroom bij.
Eten met minibestek, thee of limonade schenken uit
koffie- en theekannetjes in de kleine kopjes van de kinderserviesjes, is al een feest op zich.
Na de High Tea kun je uitbuiken op bijvoorbeeld de speelzolder of in de knutselkamer, maar je
helemaal uitleven op de grote buitenspeelplaats behoort ook tot de mogelijkheden.
Een bezoek aan Speelgoedmuseum Kinderwereld is tijdens de Pasen een van de leukste uitstapjes
voor het hele gezin.
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Het museum is beide paasdagen geopend tussen 11 en 17 uur.
Adres: Brink 31, 9301 JK Roden. Tel. 050 5018851. www.museumkinderwereld.nl
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