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Agenda
datum
28 juni
4 juli
9 t/m 13 juli
10 juli
11 juli
18
18
19
20

juli
juli
juli
juli

19 februari
2016
activiteit
Ochtend spreekuur jeugdverpleegkundige
2015
Sportmiddag, onder schooltijd. Info volgt
later
alle20142014november
10-minutengesprekken
Op afspraak
Spreekuur schoolarts
2014
Groepen 3 t/m 8
Sportmiddag, deels onder schooltijd. Info
volgt later
september
2014
alle
Kleintje
Zomerfeest
groepen
Op afspraak
Groepen 1 en 2

alle
alle
alle

Rapport mee
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 25
Groep:
1/2
1/2
rood
blauw
Corinne
Lia
Maandag
Corinne
Lia
Dinsdag
Lia
Woensdag Corinne
Lia
Donderdag Corinne
Thérèse
Lia
Vrijdag

juni t/m vr 29 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

Tevredenheidsonderzoek
Tot en met afgelopen maandag kon u het tevredenheidsonderzoek invullen. Ook de leerlingen van
de groepen 5 t/m 8 hebben een tevredenheidsvragenlijst ingevuld. Via de ouderinfo brengen we u
binnenkort op de hoogte van de resultaten
Groepsfoto’s
Gisteren zijn de groepsfoto’s mee naar huis gegaan. Wil je de foto houden, neem dan 5 euro mee
naar school en lever dit in bij de eigen leerkracht. Wil je de foto niet houden, lever dan de foto weer
in bij de eigen leerkracht. De instructie staat ook op het bijgeleverde kaartje.
Graag voor vrijdag 29 juni!
‘Drentse Fietsschool van het Jaar’
Helaas behoren we met onze school niet tot de laatste 3 finalisten om Drentse Fietsschool van het
jaar 20018 te worden. Misschien volgend jaar!
Hereweg 1d • 9321 CL Peize (Dr)
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Nieuws uit de groepen
Website
Er staan weer nieuwe fotoalbums op de site, zoals bijvoorbeeld die van de schoolreisjes. Ook zijn er
in sommige albums nieuwe foto's toegevoegd.
Klik hier om ze te bekijken
Groepen 5 en 6 hebben live animaties gemaakt
In deze workshop hebben de kinderen 21 juni naar aanleiding van het verhaal ‘Rood Rood
Roodkapje’ van Edward van de Vendel een videovoorstelling gemaakt 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.
De foto's zijn hier te vinden.
Groep 8 voetbalt in Altena
Afgelopen woensdag (20 juni) was weer het jaarlijkse voetbaltoernooi te Altena georganiseerd. De
teams bestaan zoals ieder jaar uit de leerlingen van groep 8 tegen de ouders/verzorgers van de
kinderen en de leerkrachten. De klas had meer spelers dan de leerkrachten en ouders dus is de klas
in tweeën gesplitst dus de ene helft van de klas speelde de eerste helft en de andere helft van de
klas de tweede helft. Beide speelhelften bestonden uit 15 min. Met een korte pauze ertussen Het
was een spannende wedstrijd en de teams waren erg aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk moesten
beide teams penalty’s nemen toen de eindstand gelijk was. Voor het team van groep 8 keepte Luna
en voor de ouders en leerkrachten Evert (vriend van Juf Cindy) en uiteindelijk keepte juf Cindy zelf
ook een aantal penalty’s. De uitslag zelf was na de eerste paar penalty’s nog steeds gelijk dus
hebben we nog een extra ronde penalty’s gedaan. Uiteindelijk heeft groep 8 gewonnen maar de
leerkrachten en ouders hebben ook goed hun best gedaan en goed gespeeld!
Namens Groep 8
Elisa & Maureen

Hoofdluiscommissie
We zijn weer luisvrij!! Dat is geweldig goed nieuws.
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 28 juni
Kopij kan gestuurd worden naar
info@spectrumpeize.nl
De volgende ouderinfo verschijnt op vrijdag 29 juni
Informatie voor de ouderinfo stuurt u naar info@spectrumpeize.nl

Nieuws van buiten
Vanaf nu is het nieuws van buiten te vinden op onze website.
Klik hier om dit nieuws direct te lezen
Hereweg 1d • 9321 CL Peize (Dr)
Tel. (050) 5033612
Mail: info@spectrumpeize.nl
Website: www.spectrumpeize.nl

