Nummer 38
13 juli 2018
Agenda

19 februari
2016
activiteit
Kleintje Zomerfeest
2015
Rapport mee
Generale repetitie musical groep 8
20142014november
Laatste schooldag voor de zomervakantie
Alle kinderen om 12 uur vrij!
2014
De agenda staat ook op de website www.spectrumpeize.nl
2014
Kijk daar ook voor de vakanties en september
de vrije dagen.
datum
18 juli
18 juli
19 juli
20 juli

groepen
alle
alle
alle
alle

Groepsbezetting week ma 16
Groep:
1/2
1/2
rood
blauw
Corinne
Lia
Maandag
Corinne
Lia
Dinsdag
Lia
Woensdag Corinne
Corinne
Lia
Donderdag
Corinne Marloes
Vrijdag

juli t/m vr 20 juli:
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

Nieuws/mededelingen
Hierbij ontvangt u de laatste ouderinfo van dit schooljaar.

Van de Feestcommissie: Zomerfeest(je)!!!
Woensdag 18 juli organiseren we een Zomerfeest(je) onder schooltijd! Het thema is BEACH. In dit
thema mogen (hoeft niet) de kinderen ook naar school komen. Hopelijk hebben we ook een beach
weertje ; ), de vooruitzichten zijn goed.
Wat gaan we doen? De kinderen hebben in de ochtend gewoon les, pauze, etc. Wij hebben voor eind
van de ochtend/middag een leuk spelletjes programma opgesteld, waarbij de kinderen ook wat te
eten en drinken krijgen. De lunch mag je net als anders meegeven, met misschien een broodje
minder.
We hebben veel aanmeldingen gehad van hulpouders. Super! We mailen / appen jullie de indeling
met tijd, etc. z.s.m. Heel fijn dat jullie willen helpen.
We hopen op een gezellige middag, waar we het schooljaar feestelijk mee af kunnen sluiten.
Groetjes Marjon, namens de Feestcommissie
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Welkom groep 6 van de Eskampen!
Vorige week zijn alle ouders geïnformeerd over de plaatsing van groep 6 (22 leerlingen) van De
Eskampen in onze school. Afgelopen week is er met de leerkrachten, meester Jan en juf Willy
overleg geweest over allerlei organisatorische en onderwijskundige zaken. We gaan met z’n allen
ons best om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Tevredenheidspeiling 2018
Een aantal weken geleden hebben we u gevraagd deel te nemen aan een oudertevredenheidspeiling.
Tweeënveertig gezinnen hebben hier gebruik van gemaakt.
In dezelfde periode zijn de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 ook bevraagd naar hun bevindingen.
Hieronder vindt u een beknopte samenvatting van de resultaten.
Ouders:
Pluspunten
Hier zijn ouders erg tevreden over het onderwijs leerproces. Men vindt dat hun kinderen
gewaardeerd worden door hun leerkracht. Ook het leerklimaat en de onderwijstijd scoren hoog.
Verder is men positief over de samenwerking tussen ouders en school. Ouders voelen zich welkom
en hebben het idee dat er genoeg mogelijkheden zijn om deel te nemen aan schoolse activiteiten.
Daarnaast zijn ouders tevreden over de sfeer en de inrichting van het gebouw en is men tevreden
over het personeel. Ook is men tevreden over de resultaten.
Ouders spreken positief over de school met anderen.
Verbeterpunten
Ouders vinden dat er ook verbeterpunten zijn. Zo vindt men dat er te weinig aandacht is voor de
omgang met leerlingen met leer- en/ of gedragsmoeilijkheden.
Ook de inrichting van het schoolplein verdient aandacht.
Leerlingen:
Pluspunten:
De leerlingen zijn erg tevreden over hun klas en voelen zich veilig op school. Ze vinden ook dat ze
voldoende vriendjes en vriendinnetjes hebben en dat er meestal aardig tegen elkaar gedaan wordt.
Ze vinden het heel fijn om op deze school te zitten en vinden dat ze veel leren.
Verbeterpunten
Ook hier zijn verbeterpunten. De leerlingen vinden rekenen en taal niet zo leuk. Ook vinden ze de
toiletten niet zo fris.
Na de enquête:
De verbeterpunten van de ouders worden aan de orde gesteld in teamvergaderingen. Op deze
manier wordt er gekeken hoe de punten verbeterd kunnen worden.
De verbeterpunten bij de leerlingen zullen meegenomen worden naar de leerlingenraad. Misschien
dat zij in overleg met elkaar tot een plan van aanpak kunnen komen.

Afscheid
Vrijdag neemt het team afscheid van een aantal collega's die het afgelopen schooljaar een tijdelijke
aanstelling hadden, zieke collega's hebben vervangen of een nieuwe baan op een andere school
binnen OPON hebben gekregen.
Volgende week gaan we natuurlijk uitgebreid afscheid van ze nemen.






Meester Jaap gaat naar De Elsakker in Westervelde
Juf Inge gaat naar De Eskampen
Juf Marloes gaat naar De Eskampen
Conciërge Ko mag op een kleinere school blijven werken.
Juf Iris gaat naar De Tandem in Roden
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Juf Tilly van GVO (Godsdienstig Vormingsonderwijs) stopt i.v.m. een
andere baan. (Juf Angelica volgt haar op)
Henriette onze schoolschoonmaakster gaat naar De Eskampen, hier kan
ze uitbreiding van uren krijgen (mevr. G. de Vries volgt haar op)

We wensen alle collega’s veel succes op hun nieuwe werkplek!
Bedankt allemaal!
Na 17,5 jaar komt er volgende week een einde aan mijn loopbaan op OBS ’t Spectrum (voorheen
OBS Centrum). Al die jaren heb ik hier met plezier gewerkt en heb ik veel geleerd. Ik heb veel
leerlingen, ouders en collega’s zien komen en weer zien gaan. Nu ga ik zelf een nieuwe uitdaging
aan. Vanaf komend schooljaar zal ik aan de slag gaan als directeur op OBS De Elsakker in
Westervelde.
Ik heb zin in mijn nieuwe baan, maar tegelijkertijd laat ik ‘mijn school’ achter en zal ik die gaan
missen.
Bedankt voor alle leuke leerzame jaren, de leuke gesprekken, de leuke activiteiten, etc.
Jullie zijn voor mij een onuitwisbare herinnering!
Jaap Starke

De laatste week
Wat staat er nog op het programma de laatste week van dit schooljaar?
Er staan nog een aantal leuke activiteiten op de agenda.






Komende woensdag heeft de feestcommissie een spelletjesmiddag
georganiseerd voor de kinderen. Het wordt zelfs kleintje Zomerfeest
genoemd. We zijn benieuwd!:)
Een deel van de donderdagochtend gaan alle leerlingen van groep 3 t/m 7
alvast even wennen in hun nieuwe lokaal en kennismaken met de
leerkracht(en) waar ze het komend schooljaar bij in de groep komen. De
groepen 1 en 2 hebben eerder in de week met groep 3 een speciaal
dagprogramma.
Onze groep 8 staat komende donderdag op het toneel tijdens de jaarlijkse
musical. ’s Middags gaan alle groepen naar Boonstra om van de musical te
genieten en ’s avonds zijn familie, kennissen en het team welkom.
Op de laatste schooldag gaan we afscheid van onze groep 8 kanjers nemen. We zullen ze
missen, maar wensen alle kinderen veel succes op het voorgezet onderwijs!

Nog een druk weekje dus. Maar dan begint toch echt de vakantie. Zes weken heerlijk genieten in
Nederland of op een andere mooie vakantiebestemming.

Nieuwe schooljaar
Bijlage schoolgids, verstrekken van adresgegevens.
In de eerste week van de zomervakantie krijgen alle ouder(s)/verzorger(s) digitaal de bijlage (“het
blauwe boekje”)van de schoolgids toegestuurd.
Ook na de zomervakantie ontvangen alle ouder(s)/verzorger(s) een aantal formulieren waarin
informatie en toestemming wordt gevraag over zaken die te maken hebben met de nieuwe wet op
de privacy.
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Welkomstgesprekken
Na de zomervakantie krijgen de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 een
uitnodiging van de leerkracht voor een welkomstgesprek. U krijgt als ouder/ verzorger de
mogelijkheid om over uw kind te vertellen. Hoe is uw kind thuis? Wat spreekt uw kind aan? Wat zijn
de interesse/hobby's van uw kind? Wat vindt uw kind leuk of moeilijk op school? Hoe kan de
leerkracht het beste aansluiten (contact maken met) bij uw kind? Welke verwachtingen heeft u van
de leerkracht en de school? Vanaf groep 5 willen we graag dat de kinderen ook mee komen.
Tijdens dit gesprek is nu eens niet de leerkracht aan het woord, maar u als ouder en vanaf groep 5
ook de leerling zelf. Het is dus eigenlijk een ‘omgekeerd 10minutengesprek’.
Het gesprek heeft als doel om als ‘pedagogisch partners’ met elkaar kennis
te maken en om informatie te krijgen over uw kind. U krijgt van tevoren
een aantal mogelijke bespreekpunten. Bij de jongste kinderen (groep 1) is
er geen welkomstgesprek maar komt de leerkracht op huisbezoek. De
leerkrachten van de groepen 3 en 4 gaan de kindgesprekken in de groep
houden en gebruiken deze informatie tijdens het welkomstgesprek met de
ouders.

Vakantie!
Het is bijna zover, vrijdag om 12.00 uur start de zomervakantie! We zien aan de kinderen dat ze
er ook duidelijk aan toe zijn. Straks heerlijk 6 weken vrij!
We hebben een goed schooljaar achter de rug, hard gewerkt en veel geleerd met en van elkaar!
Commissies en hulpouders hebben ons het afgelopen schooljaar weer fantastisch geholpen en voor
de kinderen weer leuke activiteiten georganiseerd.

Wij willen iedereen heel hartelijk
bedanken en hopen dat we het
komende schooljaar weer een
beroep op jullie mogen doen!
Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie!
Tot maandag 3 september.

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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