Nummer 29
26 april 2018
Agenda
datum
27 april t/m 5 mei
9 mei
10 mei t/m 13 mei
15 mei
16 mei
19
28
30
30

mei t/m 21 mei
mei
mei
mei

19 februari
2016
activiteit
Koningsdag en meivakantie
2015
Kunst en Cultuur Raps en Taps in de
sporthal 12:30-14:00 uur.
20142014november
alle
Vrij (Hemelvaartweekend)
MR vergadering 19:30-20:30 uur
2014
alle
Alle leerlingen vrij ivm. jaarlijkse teamdag
leerkrachten.
september
2014
groepen
alle
6 en 6 van 6-7

alle

alle
3 en 4

Pinksterweekend VRIJ
Ochtend spreekuur jeugdverpleegkundige
Schoolfotograaf, groepsfoto’s
Rondje om de kerk Roden9:00-11:30 uur

De agenda staat ook op de website www.spectrumpeize.nl
Data schoolreizen vakanties en vrije dagen: zie website
Groepsbezetting week ma 14 t/m vr 18 mei:
Groep:
1/2
1/2
3
4
rood
blauw
Maandag
Corinne
Lia
Marloes
Elsbeth
Dinsdag
Corinne
Lia
Marian
Elsbeth
Woensdag
vrij
vrij
vrij
vrij
Donderdag Corinne Lia
Marian Vervanging
Vrijdag
Corinne Lia
Marian Vervanging

5

6

6/7

7

8

Thérèse
Thérèse
vrij

Geja
Geja
vrij

Jelmer/Iris
Iris/Jelmer
vrij

Jaap
Jaap
vrij

Cindy
Cindy
vrij

Thérèse
Thérèse

Geja
Geja

Jelmer/Alisa Jaap
Jelmer/Alisa Jaap

Cindy
Cindy

Rectificatie:
Op de ouderinfo van vorige week stond een verkeerde datum. Het was de ouderinfo van
20 april i.p.v. 26 april. De inhoud klopte wel.
Mededelingen:
 De griepgolf is gelukkig bijna voorbij, maar onze administratief medewerkster, Alette, is
helaas al 14 dagen geveld door de griep. Hopelijk is ze na de meivakantie weer present! We
wensen haar beterschap.
 Sponsorloop Mocht het sponsorgeld nog thuis liggen, dan na de meivakantie graag
inleveren bij de leerkracht van uw kind.
 Gevonden: Na de sponsorloop is er een jas op het voetbalveld blijven liggen (donker groen)
en een paarse (drink)Dopper.
 I.v.m. Hemelvaart zal er na de meivakantie geen ouderinfo verschijnen. Belangrijke
mededeling zullen per mail worden toegezonden.
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Hieperdepiep ’t Spectrum is een:

Gisteren ontvingen we het bericht dat we voortaan mogen zeggen: “Onze

school is gezond!

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald!! Met het vignet Gezonde School laten wij zien
dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Het team is
super trots op dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én
hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij
belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en
minder schooluitval.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over
(het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Dodenherdenking.
4 mei dodenherdenking
Op 4 mei doen kinderen uit de groepen 7 van 6/7, 7 en 8 van ’t
Spectrum en Eskampen mee aan de dodenherdenking. Tijdens
de bijeenkomst in de kerk van Peize vullen de kinderen een
gedeelte van het programma (met een gedich, het aansteken
van kaarsen, of een liedje).
Tijdens de bijeenkomst in de kerk van Peize staan wij stil bij wat vrijheid eigenlijk betekent. Voor
ons, maar ook voor onze medemens.
We herdenken niet alleen de mensen die tijdens de tweede wereldoorlog omkwamen, maar ook de
mensen die daarna en ook nu nog omkomen daar waar die vrijheid niet is.
Vrijheid is niet zo normaal als wij vaak denken….
Bij het monument aan de Hereweg zijn wij om 20.00 uur twee minuten stil zijn en leggen onze
kinderen bloemen en een bloemstuk.
Na afloop is er ranja (en koffie) in de kerk.
Aanvang 19.10 uur. (Kinderen 18.15 u aanwezig).
Fijn, dat zich inmiddels een aantal kinderen van de groepen 7 en 8 hebben aangemeld.
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Schaapkampioenschap Noordenveld.
Het Basisscholen Schaakkampioenschap 2018 van afgelopen zaterdag 21
april, was weer een groot succes.
Dit keer was het in de basisschool “De Poolster” in Nieuw-Roden waar het
schaakfestijn plaats vond onder grote belangstelling van de ouders en
begeleiders van de 55 kinderen.
Met drie teams was “De Poolster” goed vertegenwoordigd. Dat kon ook gezegd worden van de Peizer
scholencombinatie “De Eskampen en “'t Spectrum” die gezamenlijk vier teams op de been brachten.
De “Hekakker” uit Norg en de “Hoeksteen” waren ieder met twee teams vertegenwoordigd. De
“Parel” speelde met één team mee. In totaal streden dus twaalf teams van vier kinderen om het
schaakkampioenschap van de gemeente Noordenveld. En het was ongemeen spannend.
Er werden 7 ronden gespeeld van 20 minuten per partij. Na iedere ronde stond er weer een ander
team op kop. Uiteindelijk eindigde het derde team van “De Poolster” zowel in wedstrijdpunten als
het aantal bordpunten, precies gelijk met het tweede combinatie team van “'t Spectrum en de
Eskampen”.
Na zorgvuldige toepassing van het wedstrijdreglement bleek uiteindelijk “De Poolster” de winnaar
van het basisscholenkampioenschap.

Leerlingenraad

De KNGF kan blij zijn, want het peil in de doppenkliko stijgt. Maar….
er kan nog meer in hoor!!
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Nieuws van de bieb

Schoolmonitor
De bibliotheek werkt samen met de school om het leesplezier bij kinderen te bevorderen. Scholen
die werken met het concept De Bibliotheek op school doen jaarlijks mee aan de monitoring naar het
leen- en leesgedrag van leerlingen en leerkrachten. Uit de monitor blijkt dat kinderen over bepaalde
onderwerpen graag boeken lezen. Hierbij scoren grappige boeken erg hoog (67%), gevolgd door
boeken over dieren, sport en griezelen. Met de leesprojecten die we aanbieden aan de scholen, zoals
het Leesvirus en de Drentse Kinderjury, wordt hiermee rekening gehouden bij de selectie van titels.
Nieuwe website jeugdbibliotheek.nl
Onlangs is de eerste fase van de website www.jeugdbibliotheek.nl live gegaan. Kinderen vinden hier
bijvoorbeeld themaselecties, boekentips en nieuws over boeken. Bovendien zijn er over meer dan
driehonderd onderwerpen allerlei informatieve bronnen weergegeven zodat kinderen betrouwbare
informatie hebben om meer te weten te komen over een onderwerp. De komende tijd zal de website
Jeugdbibliotheek steeds verder worden uitgebouwd.
Boekentip onderbouw: In de nieuwe serie Game-lezen verscheen het boekje
Zar en het slijmmonster. Zar en Lina zijn twee figuurtjes die op Lego-poppetjes
lijken en in een gamewereld leven. Op een dag is de hele groentetuin van Zar en
hun omgeving leeg gevreten en zijn er overal slijmsporen te zien. Zar en Lina
gaan samen op onderzoek uit. Het verhaal is gebaseerd op een game. Mooi
vormgegeven boek voor kinderen vanaf 7,5 jaar.

Boekentip bovenbouw Een hondenleven van David Cirici
In dit boek wordt het thema oorlog beschreven vanuit de hond Mos die een heel
fijn leven heeft bij zijn baasjes Janinka en Mirek. Maar dan breekt de oorlog uit
en het huis waar Mos woont, wordt platgebombardeerd…Internationaal
bekroond en ontroerend boek voor kinderen vanaf negen die van dieren
houden.
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Inleveren kopij (bij voorkeur digitaal) uiterlijk donderdag 17 mei
mei
Kopij kan gestuurd worden naar
administratie@spectrumpeize.nl
Volgende ouderinfo verschijnt vrijdag 18 mei mei.

Wij wensen iedereen een:

en een

Nieuws van buiten
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WIPE-OUT
Wanneer:
Hoe laat:
Voor wie:
Waar:
Kosten:
Opgeven:

Woensdag 23 mei 2018
14.45-16.00 uur
Groep 3 t/m 8 (min.diploma A)
Zwembad de Hullen
€ 3,50
Bij de balie van het zwembad
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KIES voor kinderen van gescheiden ouders

Informatie voor ouders
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan
met de veranderde situatie kan zeer verschillend zijn.
Ouders willen zeker niet dat hun kind last heeft van de scheiding. Maar hoe kun je een kind
hierbij begeleiden?
Bij de spel- en praatgroep KIES kunnen kinderen vanaf groep 5 t/m groep 8, de scheiding leren begrijpen, een plaats
geven en een manier vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding.
Onderzoek, door de universiteit Utrecht, heeft aangetoond dat KIES helpt bij het beter verwerken van de scheiding
en het contact met de ouders verbetert. In kleine groepen
en onder begeleiding van speciaal hiervoor getrainde begeleiders van KIES- groepen komen de kinderen 8 keer 1
uur bijeen.
Om uw kind aan KIES deel te laten nemen, is schriftelijke toestemming nodig van beide
ouders of voogd. Ouders van de kinderen die deelnemen krijgen via een ouderavond meer informatie en kunnen
vragen worden beantwoord.
Opgave kan bij de leerkracht van uw kind.
Voor meer informatie kijk ook op http://kiesvoorhetkind.nl/volwassenen/ouders/
Informatie voor kinderen
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Waar je wel voor kunt kiezen is jouw beste manier om
moeilijke dingen te verwerken en hoe je met moeilijke situaties omgaat. Hoe en waar? Bij de spel- en praatgroep
KIES, voor kinderen van groep 5 t/m groep 8, Bij KIES komen we 8 keer een uur bij elkaar.
Wat doen we bij KIES?
- praten over wat jij moeilijk vindt - horen hoe anderen daar mee omgaan - oefenen hoe je
iets kunt vertellen -jezelf proberen te begrijpen - de scheiding proberen te begrijpen.
Hoe gaan we dat doen?
- Praten - Spel - toneel - tekenen - schrijven en allerlei andere leuke activiteiten.
Zijn jouw ouders gescheiden, kort of lang geleden? Wil je daarover praten of van anderen horen? Wil je er beter mee
leren omgaan en kijken hoe anderen er mee omgaan? Kan je er al goed mee omgaan en heb je tips om andere
kinderen te helpen? Mag je van je ouders mee doen? Geef je dan op voor KIES!
KIES helpt!
Informatie over deelname kunt u opvragen bij het CJG in Noordenveld of mailen naar
info@CJGNoordenveld.nl
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