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Agenda
datum
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 Natuurschool Lauwersoog
2015
Workshop LIVE animatie
Ochtend spreekuur jeugdverpleegkundige
20142014november
Spreekuur schoolarts
10-minutengesprekken
2014
Kleintje Zomerfeest
Rapport
mee
september
2014

groepen
3 en 4
5, 6 en 6 van 6/7
Op afspraak
Op afspraak
alle
alle
alle
alle
alle

Generale repetitie musical groep 8
Laatste schooldag voor de zomervakantie
Alle kinderen om 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 18
Groep:
1/2
1/2
rood
blauw
Corinne
Lia
Maandag
Corinne
Lia
Dinsdag
Corinne
Lia
Woensdag
Lia
Donderdag Corinne
Thérèse Marloes
Vrijdag

juni t/m vr 22 juni:
3
4
5
Marloes
Marian
Marian
Marian
Marian

Elsbeth
Elsbeth
Elsbeth
Elsbeth
Elsbeth

Thérèse
Thérèse
Thérèse
Lies
Lies

6

6/7

7

8

Sophia/Geja
Geja
Geja
Sophia
Sophia

Jelmer/Iris
Iris
Alisa
Alisa
Jelmer/Alisa

Ellen
Jaap
Jaap
Ellen
Ellen

Cindy
Cindy
Iris
Iris
Cindy

“Op Fietse Award” uitgereikt.
Joricke Jaspers van reclamebureau 1609bold heeft
maandagmorgen, 11 juni, de “ Op Fietse Award”
uitgereikt aan onze school. Wij zijn een van de
negen scholen die meedingt naar de titel ‘Drentse
Fietsschool van het Jaar’. Hiervoor heeft de
verkeerscommissie samen met ons veel
verkeersactiviteiten georganiseerd. Zoals de
gepimpte fietsen, de verkeersweek, verkeerslessen
enz.enz. Wij hebben goed ons best gedaan, of het
voldoende is voor de titel is nog even afwachten,
aan het eind van deze week worden de drie
finalisten bekend die 6 juli in Emmen van Kjeld Nuis te horen krijgen of ze Drentse Fietsschool van
het Jaar zijn geworden.
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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 nog 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.

Nieuws uit de groepen
Groep 4

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 23 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.
De woorden van dit thema kun u vinden in de bijlage. Graag thuis deze woorden oefenen!
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.

Alle groepen
Schoolreizen.
Afgelopen week was erg stil op school. Het zijn op dit moment de schoolreisweken. Dinsdag waren
de groepen 5, 6, en 6 van 6/7 naar Slagharen. Gisteren de groepen 1/2 rood en 1/2 blauw met de
bus naar Friesland geweest en de groepen 7 van 6/7, 7 en 8 zijn op de fiets naar Appelscha
vertrokken. Ze hebben laten weten dat ze het erg naar de zin hebben. Vanavond gaan er een paar
collega’s op bezoek om bij “de Bonte avond” aanwezig te zijn.
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Volgende week dinsdag gaan de groepen 3 en 4 naar Lauwersoog.
Er zijn/worden natuurlijk weer veel foto’s gemaakt van alle schoolreisjes. Deze zullen binnenkort
allemaal op onze site staan.

Welkom nieuwe leerlingen
Jayce Nap is afgelopen week 4 jaar geworden en zit in groep 1/2 rood bij juf
Corinne. We wensen haar veel plezier en een fijne tijd op ’t Spectrum!
Na de zomervakantie komen Jelmer en de tweeling Melle en Anne bij ons op
school. Ze wonen nu nog in Amsterdam. Jelmer komt in 7 of 7/8 en de
tweeling in groep 1. (welke is nog niet bekend) Voor de zomervakantie
komen ze nog even kennismaken.

Het komend schooljaar
Er wordt al hard gewerkt om alles voor het komende schooljaar in
gereedheid te brengen. De jaarbestelling is al binnen, dus de nieuwe
schriften, stiften, kleurpotloden, werkboekjes enz. enz. kunnen de kasten
in.
We zijn nog druk bezig met het maken van groepsindeling/bezetting. De
vacature die is ontstaan door het vertrek van meester Jaap is afgelopen
maandag binnen het bestuur verspreid. De komende tijd zullen hier nog
gesprekken uit voortvloeien. Zoals het nu lijkt, zal er niets aan de groepen
gewijzigd worden en schuiven ze in principe een jaartje op. Welke meester
of juf er voor de groep komt is nog niet helemaal rond. Zodra dit bekend
is, laten we het u weten.

Ook hebben de leerkrachten hard gewerkt tijden de jaarlijkse
teamdag. We hebben een workshop kleien gehad en prachtige huisjes
gemaakt. Afgelopen week waren ze klaar, gebakken en al. Zien ze er
niet schitterend uit?!
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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
Binnenkort meer 😉!!!
Groetjes Marjon, namens de Feestcommissie

Woensdag 18 juli

Hoofdluiscommissie
In Peize zijn op dit moment veel hoofdluizen. Woensdag is een extra controle in de kleutergroepen
geweest. Er zijn neten gevonden. De ouders zijn hiervan op de hoogte gesteld. Maandag 18 juni is
er een her-controle in deze groepen
Het is erg besmettelijk, dus wij willen u vragen om uw kind(eren) goed te controleren en bij de
vondst van luizen of neten meteen te beginnen met de behandeling. Kammen is heel belangrijk!
Hier vindt u een folder van de GGD over hoofdluis.
Heeft u vragen of ziet u dat uw kind luizen heeft, wilt u dan contact opnemen met de leerkracht of
met Agnes.
Agnes Heikens ( moeder van Irma Mulder gr 5)
06-14636564 of mulder.heikens@outlook.com

Inleveren kopij (bij voorkeur digitaal) uiterlijk donderdag 21 juni
Kopij kan gestuurd worden naar
info@spectrumpeize.nl
De volgende ouderinfo verschijnt op vrijdag 22 juni
Informatie voor de ouderinfo stuurt u vanaf vandaag naar info@spectrumpeize.nl en niét
meer naar de administratie.
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Nieuws van buiten
Vanaf vorige week is het nieuws van buiten te vinden op onze website.
Klik hier om dit nieuws direct te lezen
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