Nummer 37
06 juli 2018
Agenda
datum
9 t/m 13 juli
10 juli
11 juli
18
18
19
20

juli
juli
juli
juli

19 februari
2016
activiteit
10-minutengesprekken
2015
Spreekuur schoolarts
Sportmiddag, deels onder schooltijd. Info
20142014november
volgt later
alle
Kleintje Zomerfeest
2014
alle
Rapport mee
alle
Generale repetitie musical groep 8
september
2014
alle
Laatste
schooldag voor de zomervakantie
groepen
alle
Op afspraak
Groepen 3 t/m 8

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 10
Groep:
1/2
1/2
rood
blauw
Corinne
Lia
Maandag
Corinne
Lia
Dinsdag
Lia
Woensdag Corinne
Lia
Donderdag Corinne
Thérèse Marloes
Vrijdag

juli t/m vr 13 juli:
3
4
5
Marloes
Marian
Marian
Marian
Marian

Elsbeth
Elsbeth
Elsbeth
Cindy
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

Nieuws
“Nieuwe collega’s”
Afgelopen week hebben er sollicitatiegesprekken plaatsgevonden voor LB-leerkrachten, Interne
begeleider bovenbouw en Bouwcoördinator bovenbouw.
Een LB-functie houdt in dat leerkrachten in het reguliere basisonderwijs met een speciale opleiding
in aanmerking kunnen komen voor een LB-schaal. Voorbeelden van LB-functies zijn bv. rekencoördinator, taal-coördinator, gedragsspecialist en bouwcoördinator. De overheid heeft extra geld
beschikbaar gesteld om te zorgen dat steeds meer leerkrachten voor een LB-schaal in aanmerking
kunnen komen. Op deze manier wil de overheid meer groeimogelijkheden en professionaliteit in het
basisonderwijs creëren en zo de functiemix versterken.
Omdat meester Jaap (Bouwcoördinator bovenbouw) en juf Inge (Intern begeleider bovenbouw)
afscheid van ons gaan nemen, waren we op zoek naar collega’s die de ambitie hadden om deze
functies te gaan bekleden.
Wij kunnen de ouders melden dat juf Cindy de nieuwe Interne begeleider voor de bovenbouw is
geworden en juf Geja de nieuwe Bouwcoördinator bovenbouw. Hier zijn we als team heel blij mee!
Gefeliciteerd allebei!
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Een groep van de Eskampen in ’t Spectrum.
Na de zomervakantie start er een groep van De Eskampen bij ons in school. De Eskampen heeft al
langere tijd te kampen met ruimtegebrek. Ze hadden de laatste maanden van dit schooljaar een
groep in het speellokaal van de kleuters zitten. Dit is natuurlijk geen optimale situatie.
Ons bestuur (OPON) kon maar één oplossing bieden: één groep naar 't Spectrum verhuizen, want
bij ons is een lokaal beschikbaar. De BSO gaat van twee lokalen naar één lokaal.
Het team van de Eskampen heeft ervoor gekozen om groep 6 te verhuizen. Dat is een vrij kleine
groep die wat minder vaak groep overstijgende activiteiten heeft. De kinderen gaan op hun eigen
plein spelen voor schooltijd en in de pauzes. Voor de computerlessen en Estafette lezen gaan ze ook
naar De Eskampen. Ook alle andere feestelijke zaken worden op De Eskampen gevierd (Sinterklaas,
kerstfeest, etc).
Het zal even wennen zijn, maar we gaan ervan uit dat alles soepel zal verlopen en dat de kinderen
en leerkracht zich, ook in onze school, snel thuis zullen voelen.
Herinnering:
Geleende boeken van de bieb
Veel kinderen hebben nog biebboeken thuis of op school.
Om het schooljaar opgeruimd af te sluiten, en het nieuwe
schooljaar opgeruimd te beginnen, willen we iedereen vragen om
de biebboeken die jullie nog thuis hebben, in te leveren deze week.
Dit mag in de rode inleverbak die in de bieb staat.
Natuurlijk mogen de kinderen óók gewoon nieuwe boeken mee
tijdens de vakantie!
De biebouders.
Nieuwe wet privacy
Via de mail ontvangen de ouders/verzorgers 3 formulieren om in te vullen. School is verplicht om dit
ieder jaar opnieuw te inventariseren.
1. Toestemming vragen om foto’s te mogen plaatsen;
2. Toestemming vragen om adresgegevens mee te mogen geven/bekend te mogen maken aan
de ouders/ verzorgers van de eigen groep
3. Formulier aanvullende gegevens.
Gevonden voorwerpen:
De bak met gevonden voorwerpen zit vol. Bent u iets kwijt dan kunt u
Anita (conciërge) vragen of u in de bak met gevonden voorwerpen
mag kijken.
Donderdag 19 juli wordt de bak leeggemaakt. Na de zomervakantie
beginnen we dan weer met een lege bak.
Er liggen ook nog spullen van de schoolreizen van de groepen 3, 4, 7
van 6/7, 7 en 8.
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Inleveren kopij (bij voorkeur digitaal) uiterlijk donderdag 12 juli
Kopij kan gestuurd worden naar
info@spectrumpeize.nl
De volgende ouderinfo verschijnt op vrijdag 13 juli
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
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