Nummer 33
08 juni 2018
Agenda
datum
12 juni
13 juni
13 t/m 15 juni
19 juni
21 juni
28 juni
10 juli
9 t/m 13 juli
18 juli
18 juli
19 juli
20 juli

19 februari
2016
activiteit
Schoolreis Slagharen
2015
Schoolreis Sanjesvertier in Feanwâlden
Schoolreis Appelscha
20142014november
Schoolreis Natuurschool Lauwersoog
Workshop LIVE animatie
2014
Ochtend spreekuur jeugdverpleegkundige
Spreekuur
schoolarts
september
2014

groepen
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
Op afspraak
Op afspraak
alle
alle
alle
alle
alle

10-minutengesprekken
Zomerfeest
Rapport mee
Generale repetitie musical groep 8
Laatste schooldag voor de zomervakantie
Leerlingen 12 uur vrij

De agenda staat ook op de website www.spectrumpeize.nl
Kijk daar ook voor de vakanties en de vrije dagen.
Groepsbezetting week ma 4 juni t/m
Groep:
1/2
1/2
3
rood
blauw
Corinne
Lia
Marloes
Maandag
Corinne
Lia
Marian
Dinsdag
Lia
Marian
Woensdag Corinne
Lia
Marian
Donderdag Corinne
Thérèse Marloes
Marian
Vrijdag

vr 8 juni:
4
Elsbeth
Elsbeth
Elsbeth
Elsbeth
Elsbeth

5

6

6/7

7

8

Thérèse
Thérèse
Thérèse
Lies
Lies

Sophia/Geja
Geja
Geja
Sophia
Sophia

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

Ellen
Ellen
Jaap
Jaap
Jaap

Cindy
Siebo
Iris
Iris
Cindy

Tevredenheidsonderzoek
We vinden het belangrijk om de kwaliteit van onze school te waarborgen en daar waar het kan te
verbeteren, daarom bent u afgelopen week door school benaderd om deel te nemen aan een
oudertevredenheidsonderzoek. U kunt de vragenlijst tot 18 juni invullen.
Het is de bedoeling dat er minimaal één per gezin wordt ingevuld.
Alvast bedankt.
Ook de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 vullen in de komende weken een tevredenheidsonderzoek
in op school.

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

Boekenruilbeurs:
Woensdag 6 juni heeft de jaarlijkse boekenruilbeurs
plaatsgevonden. De kinderen vinden het altijd een feest
om zomaar door de school te mogen lopen, in alle klassen
te komen en bovendien zomaar tien boeken te mogen
ruilen. Net als vorige jaren waren er ook wat
afgeschreven boeken van de bibliotheek beschikbaar.
Voor veel kinderen is de boekenruilbeurs een stimulans
om weer eens (meer) te gaan lezen. En daar doen we het
voor!

Kijk voor meer foto’s op de site.

Conciërge
Misschien is het u opgevallen dat Ko er de afgelopen week niet meer is. Na een periode van
overwerkt zijn, is hij, in ieder geval, tot de zomervakantie op twee kleinere scholen aan het
herstellen. De Flint in Nietap en Het Palet in Roderwolde.
Anita Rutgers werkt in ieder geval tot de zomervakantie als conciërge bij ons op school. Zij vervangt
Ko.
We zijn erg blij dat Anita bij ons kan werken en wensen Ko succes op de andere scholen en
beterschap.
Zodra er meer bekend is laten we het weten.
Sportdag

Donderdag 7 juni was er weer de jaarlijkse sportdag.
Op een zonovergoten sportveld hebben de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 een fantastische sportdag
gehad. Ze hebben zich erg ingezet voor de atletiekonderdelen en het trefbaltoernooi. De American
Footbal clinic was een groot succes.
De kleuters deden dit jaar weer voor het eerst mee aan de sportdag met heuse sportoefeningen.
Kijk op de website voor meer foto’s
Sponsorloop
De kinderen hebben het prachtige
bedrag van € 5.527,72 bijeengelopen
tijdens de Koningsspelen.
Een deel van het geld van onze
school wordt geschonken aan het
Wereld Natuur Fonds, en een deel
gaat in het potje voor het groene-/
beweegplein.
IVN-Peize krijgt de opbrengst van De
Eskampen geschonken. Namens het
IVN vertelde Yolanda dat er zeer
waarschijnlijk insectenhotels van
aangeschaft gaan worden
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Feestcommissie
De zomervakantie komt in zicht.... We willen het schooljaar
graag feestelijk afsluiten met de kinderen en daarom zijn we
een (kleintje) zomerfeest aan het voorbereiden. De datum is
geprikt op woensdag 18 juli a.s. (onder schooltijd).
Leuk! Leuk! Wil je helpen? Gezellig. Alle hulp is
welkom. Graag berichtje naar
marjonjoosten1977@gmail.com

Woensdag 18 juli

Binnenkort meer 😉!!!
Groetjes Marjon, namens de Feestcommissie

Inleveren kopij (bij voorkeur digitaal) uiterlijk donderdag 14 juni
Kopij kan gestuurd worden naar
info@spectrumpeize.nl
De volgende ouderinfo verschijnt op vrijdag 15 juni

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

Nieuws van buiten
Vanaf deze week is het nieuws van buiten te vinden op onze website.
Klik hier om dit nieuws direct te lezen
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