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2015
20142014november
Dinsdag 11 juni teamdag, leerlingen
vrij
Dinsdag 25 juni studiemiddag, leerlingen vrij vanaf 12 uur
2014
Zomervakantie van 13 juli t/m 25 augustus
september 2014
Schoolreisjes

Kijk ook eens op de website voor de laatste nieuwtjes! www.spectrumpeize.nl

groepen 5 en 6
groepen 1 en 2
groepen 3 en 4
Groepen 7, 7-8 en 8

18-jun Wild Lands
19-jun Naturij Drachten
ochtend natuurmuseum in Leeuwarden
19-jun
middag Aqua Zoo in Leeuwarden
3, 4, 5 juli Ameland

Nadere info volgt
Nadere info volgt
Nadere info volgt
Nadere info volgt

Komend schooljaar Vakantie 2019 – 2020 (staat ook in de agenda op de website)
Eerste schooldag 26 augustus 2019
Rodermarkt
herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
zomervakantie

24 september
19 oktober t/m 27 oktober
21 december t/m 05 januari 2020
15 februari t/m 23 februari
10 april t/m 13 april
25 april t/m 10 mei
Do 21 en vr 22 mei
Ma 1 juni
4 juli t/m 16 augustus

Telefonisch bereikbaarheid van de school.
‘t Spectrum is op het moment telefonisch niet altijd goed bereikbaar. Dat vinden wij heel vervelend.
OPON is hier mee bezig. Volgende week wordt de meterkast geïnventariseerd. Zodra duidelijk is wat
er moet gebeuren gaan ze als 1e bij ons de centrale vervangen. Dit kan nog een aantal weken
duren. Als u ons telefonisch niet kunt bereiken, kunt u ons de komende tijd voor
bijvoorbeeld ziektemeldingen ook via de mail (info@spectrumpeize.nl) op de hoogte
stellen.
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De agenda staat ook op onze website www.spectrumpeize.nl
Week 23
Vr 7

groep

maandag 3 juni t/m vrijdag 7 juni

1 t/m 8 Meester- en juffendag + pannenkoeken dag
1-2 bl. Lia werkt voor Petra/Moniek
8 Pieter werkt voor Nanet

Week 24
Ma 10
Di 11
Woe 12

groep

maandag 10 jun t/m vrijdag 14 juni

1 t/m 8 Pinksteren, alle leerlingen vrij
1 t/m 8 Teamdag, alle leerlingen vrij
7, 7-8 en 8 9:00 uur de Magneet
Vanaf 10:00 uur SMW Janna v/dr Honing

Do 13

8 Pieter werkt voor Nanet
3 8:30 uur ABC klassenposter
6 9:00 uur Spoken Word
4 10:30 ABC klassenposter

Vr 14

8 Pieter werkt voor Nanet
Lia werkt voor Corinne
3 t/m 8 tennisclinics
15:00 uur hapje en drankje voor alle hulpouders

Week 25
Ma 17
Di 18
Woe 19

groep

maandag 17 juni t/m vrijdag 21 juni

5 en 6 Schoolreis, Wild Lands
1 en 2 Schoolreis, Naturij Drachten
3 en 4 Schoolreis, Natuurmuseum Leeuwarden en Aqua Zoo

Do 20
Vr 21

7 en 8 8:00 uur de Magneet
7-8 Pieter werkt voor Geja
3 t/m 8 tennisclinics

Week 26
Ma 24

groep

maandag 24 juni t/m vrijdag 28 juni
Aukje, jeugdverpleegkundige ochtendspreekuur kantoor IB’ers

8 dodehoekproject
5 en 6 10:00 uur lasergunactie

Di 25

1 t/m 8 Vanaf 12:00 uur alle leerlingen vrij i.v.m. studiemiddag team
20:00 uur GMR

Woe 26

Vanaf 10:00 uur SMW Janna v/dr Honing
5 12:30 uur Blow it Away
19:30 uur Klankbordcommissie ouderbetrokkenheid
Pieter werkt voor Cindy

Do 27
Vr 28

Pieter werkt voor Elsbeth
1 t/m 4 modderdag

Week 27
Ma 1
Di 2
Woe 3

groep

maandag 1 juli t/m vrijdag 5 juli

7, 7-8 en 8 schoolreis
Vanaf 10:00 uur SMW Janna v/dr Honing

Do 4

7, 7-8 en 8 Schoolreis t/m vr
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4 Pieter werkt voor Elsbeth

Vr 5

7, 7-8 en 8 Schoolreis t/m vr
3 Pieter werkt voor Marian

Week 28
Ma 8
Di 9
Woe 10
DO 11

groep

maandag 8 juli t/m vrijdag 12 juli

8 van 7-8 en 8 Hele dag oefenen musical
7 Meester Rutger neemt afscheid
1 T/M 8 Vanaf 17:00 uur tot 19:00 uur ZOMERFEEST
4 Pieter werkt voor Elsbeth
1 t/m 7 12:00 uur groep 8 Musical bij Boonstra
8 van 7-8 en 8 Avond Musical ouders en familie bij Boonstra, tijdstip volgt

Vr 12

1 t/m 8 Alle leerlingen om 12 uur vrij, fijne zomervakantie!

Nieuws/mededelingen
Formatie
We zijn druk bezig met het formatieplaatje voor aankomend schooljaar. Wat op dit
moment in ieder geval vast staat is dat we gaan starten met 8 groepen. (groep 1/ 2 rood,
groep 1/ 2 blauw, de groepen 3 t/m 8 zijn volgend schooljaar enkele groepen). Welke
leerkracht welke groep gaat doen staat nog niet vast. Zodra er meer duidelijkheid is, brengen we u
op de hoogte.

Sponsorloop
Afgelopen dinsdag is het bedrag van de sponloop bekend gemaakt.
De kinderen hebben maar liefst een bedrag opgehaald van:

2364,80 euro

Wat een prachtig resultaat. De helft van het bedrag gaat naar het Zomerbad in Peize.
De anderen helft gaan we inzetten voor een groener schoolplein.
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Uitnodiging Ouderhulp
Wat is er toch een hoop mogelijk voor onze leerlingen door de hulp van
ouders. Soms duidelijk zichtbaar, soms wat minder zichtbaar. Met al
deze hulp kunnen we de kinderen een breed onderwijsaanbod
aanbieden.
Wij willen daarom alle zichtbare en onzichtbare hulpouders
uitnodigen van een hapje en een drankje op vrijdag 14 juni .
Tijd: 15.00 uur tot +/- 16.00 uur.
Iedereen is van harte welkom.
Via de agenda in de PARRO app kunt u aangeven of u komt.
Het is voor ons fijn om te weten hoeveel ouders er ongeveer komen
i.v.m. de hapjes en de drankjes.

Gezonde pauzehap
Tot een aantal weken geleden kregen de kinderen vanuit uit
project EU-schoolfruit 3 keer per week fruit. Dit was een groot
succes. De kinderen zijn in aanraking gekomen met verschillende
fruitsoorten. Het project EU-schoolfruit is helaas afgelopen. Als
school stimuleren we een gezonde pauzehap. Wij stellen het
daarom ook op prijs als u uw kind in de pauze iets van fruit
meegeeft.

IEP eindtoets
Wat we zien is dat de meeste leerlingen conform verwachting of hoger hebben gepresteerd. Met
een score van 81.2 zitten mooi boven de ondergrens. We zijn blij met het resultaat.

Aanschaf muziekmethode 123Zing
123ZING is een digitale muziekmethode voor groep 1 t/m 8 van het
basisonderwijs, waarmee elke leerkracht structureel én met plezier
muziekles kan geven. De methode biedt aansprekende liedjes en lessen
waarbij alle muzikale domeinen en genres aan bod komen. Van pop- en
elektronische muziek tot wereldmuziek, jazz en klassiek. De aankomende
weken gaan we wat lessen uitproberen. Volgend schooljaar gaan we de
methode implementeren onder begeleiding van Minka Zaal. Zij is werkzaam bij het stempalet en
heeft het afgelopen jaar de muzieklessen in groep 4 verzorgd.

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

Nieuws uit de groepen
Groep
4
Thema
kleding.
Wat draagt iedereen? Kleding is belangrijk, want: Kleren maken de man! Kinderen vinden het vaak
leuk om hun outfit af te maken met een button of een T-shirt te dragen met een leuke leus erop. In
dit thema komt het allemaal aan bod: van tweedehands- tot merkkleding. De leerlingen mogen in
dit thema hun eigen mening geven over de ontwerpen in het Staalboek.
De kinderen leren nieuwe woorden, oefenen met het alfabet en leren hoe ze iets aan kunnen
prijzen. Het eindproduct is een eigengemaakt T-shirt dat gepresenteerd wordt in een spetterende
modeshow.
Hiervoor hebben de kinderen een T-shirt nodig die ze mogen versieren.
Graag voor 21 juni het T-shirt meenemen naar school.
Ook mogen de kinderen verschillende soorten kleding meenemen naar school. B.v. een kostuum,
een colbert, een onderjurk, een japon (jurk), een pantalon, of een uniform.
Rekenen:
Afgelopen week hebben de kinderen de toets gemaakt van blok 3.
In blok 4 leren de kinderen:
 getallen t/m 500 op de getallenlijn te plaatsen.
 “verdelen”. Begin van de deelsommen.
 Optellen en aftrekken over het tiental t/m 100.
 De kinderen krijgen een tempotoets van sommen over het tiental.
De komende weken gaan we bezig met de Cito toetsen.

Nieuws van de commissies
Feestcommissie
ZOMERFEEST 2019
Op woensdag 10 juli van 17.00-19.00 uur is 't
Spectrum Zomerfeest!!
Zet alvast in je agenda.
We zijn druk met de voorbereidingen en kunnen
zeker hulp gebruiken. Vele handen maken licht
werk...
0 Wil je helpen bij de catering? Stand bemannen??
0 Wil je helpen bij een spelletje/activiteit?
0 Opbouwen vanaf 15.00 uur
0 Opruimen vanaf 19.00 uur
0 We verzamelen prijsjes voor een verloting. Heb je nog iets (nieuws) liggen dat je niet gebruikt,
lever het in op school. We zetten een krat bij Anita neer.
0 Vind je het leuk iets te bakken?? Super! Graag aangeven wat je wilt maken en op 10 juli om 16.30
meenemen ; )
Het thema en de officiële uitnodiging volgt....
Aanmelden kan via feestspectrum@gmail.com
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Verkeerscommissie
Nieuws van de Verkeerscommissie: Het schooljaar is nog niet eens afgelopen en deze commissie is
al weer druk bezig met het volgende schooljaar. Er zijn weer projecten aangevraagd voor volgend
jaar, nu maar afwachten welke we krijgen toegewezen, altijd spannend!
Tijdens de afgelopen vergadering was er ook een moment om afscheid te nemen van twee
commissieleden. Neeltje Sprenger en Marjan Tieben hebben inmiddels al vele jaren hun best gedaan
om Verkeer zo goed mogelijk een plek te geven binnen 'T Spectrum. Hun kennis, informatie en
netwerk hebben zij nu overgedragen aan Ineke Grolle en Marcel Gelissen. Wij bedanken langs deze
weg Neeltje en Marjan voor hun inzet voor Verkeer en Veiligheid in en rond onze school!

Inleveren kopij (bij voorkeur digitaal) uiterlijk woensdag 12 juni
Kopij kan gestuurd worden naar
administratie@spectrumpeize.nl
Volgende ouderinfo verschijnt in principe op, donderdag 13 juni
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Nieuws van buiten

IVN Peize organiseert Slootjesdag
Zondag 16 juni van 14.00 – 16.00 uur

Waar? In de heemtuin in het Bosplan van Peize
Wanneer? Zondag 16 juni
Hoe laat begint het? 14.00-16.00
Voor wie? Voor alle leeftijden, jonge kinderen onder
begeleiding van een (groot)ouder.
Hoeveel? Maximaal 20 kinderen
Geef je op via e-mail
ivn.activiteitenjeugd.peize@gmail.com
Voor schepnetjes, vergrootglazen en ander
onderzoeksmateriaal wordt gezorgd. En Mirjam
Aalfs, een echte natuurgids, is aanwezig om heel
veel te vertellen over de gevonden waterbeestjes.

Ontdek wat er allemaal
leeft in de vijver van het
Bosplan samen met een echte natuurgids!
Voor wat lekkers en drinken tussendoor wordt gezorgd
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