Nummer 30
18 mei 2018
Agenda
datum
16 t/m 30 mei
19 mei t/m 21 mei
23 mei
23 mei
28 mei
30 mei
30 mei
04 juni
04 juni
05 juni
07 juni
12 juni
13 juni
13 t/m 15 juni
19 juni
21 juni

19 februari
2016
activiteit
Jantje Beton actie
2015
Pinksterweekend VRIJ
Voorstelling Kanoet
20142014november
Raps ‘n taps
Ochtend spreekuur jeugdverpleegkundige
2014
alle
Schoolfotograaf: groepsfoto’s
3 en 4 september
Rondje
om de brink, Roden
2014
groepen
alle
alle
3, 4 en 5
7, 7 van 6/7 en 8

1/2 blauw en 1/2 rood
7, 7 van 6/7 en 8
8
alle
5, 6 en 6 van 6/7
1/2 blauw en 1/2 rood
7 (7 van 6/7) en 8
3 en 4
5, 6 en 6 van 6/7

Voorstelling: Ei
Muziek workshop van Ernesto Arrendell
Bezoek schadeherstelbedrijf Bathoorn
Sportdag
Schoolreis Slagharen
Schoolreis Sanjesvertier in Feanwâlden
Schoolreis Appelscha
Schoolreis Natuurschool Lauwersoog
Workshop LIVE animatie

De agenda staat ook op de website www.spectrumpeize.nl
Data vakanties en vrije dagen: zie website

Groepsbezetting week ma 21
Groep:
1/2
1/2
rood
blauw
vrij
Vrij
Maandag
Corinne
Lia
Dinsdag
Lia
Woensdag Corinne
Lia
Donderdag Corinne
Corinne Marloes
Vrijdag

t/m vr 25 mei:
3
4
Vrij
Marian
Marian
Marian
Marian

Vrij
Elsbeth
Elsbeth
Elsbeth
Elsbeth

5

6

6/7

7

8

Vrij
Thérèse
Thérèse
Lies
Lies

Vrij
Geja
Geja
Sophia/Geja
Sophia

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

Vrij
Jaap
Jaap
Ellen
Ellen

vrij
Cindy
Iris
Iris
Roelof

Informatie voor de ouderinfo stuurt u vanaf vandaag naar info@spectrumpeize.nl en niét
meer naar de administratie.

Hereweg 1d • 9321 CL Peize (Dr)
Tel. (050) 5033612
Mail: info@spectrumpeize.nl
Website: www.spectrumpeize.nl

Sportdag
Op 7 juni houden we samen met OBS De Eskampen onze jaarlijkse sportdag.
Inmiddels hebben er al een aantal ouders zich aangemeld die willen helpen. Helaas hebben wij nog
niet genoeg ouders. Hierbij nogmaals een verzoek voor hulpouders voor groep 1 t/m 8.
U kunt zich hiervoor opgeven door een e-mail te sturen naar het volgende
e-mailadres: gejadekker@spectrumpeize.nl
Sponsorloop
Tijdens de traditionele sponsorloop is door onze leerlingen 2140 euro opgehaald. Een deel van deze
opbrengst gaat naar het WNF en het andere deel gaat naar ons groene schoolplein.
Ontruiming
Vandaag was er een onverwachte ontruiming van de school. Alle leerlingen, onderwijsondersteuners,
ouders en leerkrachten stonden in een mum van tijd rustig buiten op het plein te wachten tot ze
weer veilig naar binnen mochten.
Keurig gedaan allemaal!!

Spelen is heel normaal, tenminste dat vinden wij. Het is niet alleen leuk, het is ook heel
belangrijk. Misschien nog wel belangrijker dan rekenen of schrijven. Maar sommige
kinderen spelen maar een keer per week vrij buiten. Daarom vinden wij het dus echt
gigantisch belangrijk om mee te doen aan De Kleine Jantje Beton Loterij.
Jaarlijks doen er honderden basisscholen mee en gaan er zo’n 60.000 leerlingen
op pad om lootjes te verkopen. De helft van de opbrengst gaat naar de school
zelf, die gaan wij gebruiken voor het groene schoolplein.
De andere helft komt ten goede aan projecten van Jantje Beton.
Gister hebben alle leerlingen de benodigde papieren (en het Jantje-Beton
speldje!) mee naar huis gekregen.
We verkopen lootjes van De Kleine Jantje Beton Loterij van 16 t/m 30 mei.
Daarmee halen we geld op voor ons schoolplein én voor kinderen voor wie spelen
minder vanzelfsprekend is. Heb je nog vragen over de Jantje Beton Loterij? Kijk
op www.jantjebeton.nl/loterij.

Kanoet groepen 3 en 4
Voorstelling
Raps ’n taps groepen 7 en 8
RAPS ’N TAPS, een performance voor een rapper en een danseres wordt ingeleid met een
klapworkshop met beatbox.
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Maple Swank is een super energiek duo, ontstaan vanuit de magische ontmoeting tussen rap en
tapdance. Andy (rap) en Janice (tapdance) nemen het publiek mee op een onvergetelijke reis langs
rap, zang, tapdans, beatbox en FUN! Ze willen het publiek laten zien hoe makkelijk muziek gemaakt
kan worden met alleen gebruik van FANTASIE!
De voorstelling RAPS ’N TAPS is een samensmelting van muziek en dans.
Rondje om de Brink groepen 3 en 4
Met het erfgoedproject Rondje om de Brink maken leerlingen van groep 3 en 4 kennis met vier
erfgoedinstellingen in Roden. In het Scheepstra Kabinet, Havezate Mensinge, Catharinakerk en
Speelgoedmuseum Kinderwereld ervaren leerlingen spelenderwijs hoe het leven rond 1910 eruit
zag. Vier thema’s komen hierbij steeds terug: wonen, spelen, school en geloof van vroeger.
Ei groepen 1 en 2
door Opera Dolle Boelja.
Het kakelverse stel Papageno en Papagena uit de beroemde opera ‘De Toverfluit’ van Mozart rent
rond als een kip zonder kop. Papageno, de vogelman, wil even lekker ontspannen, maar dan heeft
Papagena een grote verrassing.
Ei! gaat over verwachtingen als er een baby op komst is. Wat moet er gebeuren? Hoe bereid je je er
op voor? Wordt het een jongen of een meisje? Op komische en muzikale wijze brengen de
personages hun grote en kleine zorgen tot leven. Deze interactieve voorstelling spreekt de jonge
kijker soms letterlijk aan om mee te denken en te doen.
Ernesto Arrendell groepen 7 en 8
Muziek workshop
Live Animatie groepen 5 en 6
In deze workshop gaan de kinderen naar aanleiding van het verhaal ‘Rood Rood Roodkapje’ van
Edward van de Vendel een videovoorstelling maken door middel van live animatie. Live animatie kan
omschreven worden als moderne poppenkast. Er worden figuren en objecten bewogen voor de
camera. Deze beelden worden ter plekke geprojecteerd. Je kijkt dus live mee naar hoe de film wordt
gemaakt.

Inleveren kopij (bij voorkeur digitaal) uiterlijk donderdag 24 mei
Kopij kan gestuurd worden naar
info@spectrumpeize.nl
Volgende ouderinfo verschijnt vrijdag 25 mei
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Nieuws van buiten
Vioolles gedurende de hele maand Juni
Mijn naam is Carolyn van Gemert.
Ik ben werkzaam als viooldocent in Peize. Graag zou ik de hele
maand Juni kinderen willen uitnodigen om een proefles viool te
nemen. Kinderen die geïnteresseerd zijn in het instrument, die
willen weten hoe een vioolles wordt gegeven, zijn van harte
welkom. Het gaat dan met name om kinderen in de leeftijd van 4
tot en met 8 jaar. Zo jong mogelijk beginnen is belangrijk om de
basis goed te leggen op het gebied van techniek, intonatie,
muzikaliteit en samenspel.
U kunt een afspraak bij mij maken om een les bij te wonen of een gratis proefles te nemen.
U bent van harte welkom!
Telefoonnummer: 06-45537752
050-5034675
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