IKC SPECTRUM NIEUWSBRIEF

Vlaardingen 22-04-2022
Beste ouders/verzorgers,
Wat vliegt de tijd! Tenminste, zo voelt het!
Na een fijne Paasviering, waarin 'samen' door het hele IKC voelbaar was, zelfs tot in het Hof, is het
nu alweer bijna tijd voor de meivakantie en kijken we zelfs al naar volgend jaar.
We zijn blij u te kunnen melden dat we een nieuwe collega op school hebben aangenomen, Caroline
Vermeulen. Zij is kindercoach én heeft jaren ervaring als leerkracht in het onderwijs. Zij start na de
meivakantie en stelt zich in de bijlage van deze nieuwsbrief aan u voor. Ook is er een nieuwe collega
gestart op de Krentenmik; Allisha Menke. Nieuwe collega's zijn altijd welkom, dus mocht u iemand
weten? De koffie staat klaar!
Vakantie of niet... er wordt hard gewerkt op de Boslaan, de bovenverdieping is al bijna klaar (zie de
foto voor een sneak preview)! Dit betekent dat er half mei met alle lokalen van de
benedenverdieping alvast naar boven wordt verhuisd. Daarna kan de volgende fase beginnen en
wordt de benedenverdieping aangepakt en voorzichtig durven we te gaan denken aan ons ‘samen’ in
1 gebouw. De collega’s van de peuterspeelzaal werken inmiddels nauw samen met de
onderbouwleerkrachten. De kinderen van de BSO kunnen straks, na
schooltijd, gewoon op de locatie blijven… de eerste fysieke tekenen van het
IKC worden zichtbaar, het gáát gebeuren!
Ook 'het huisje' op het plein van de Krentenmik staat 'op de rol' om
opgeknapt te worden. We willen sneller, het duurt allemaal lang, maar het
leveren van de benodigde materialen laat op zich wachten. We wachten
geduldig af.
Afgelopen dinsdag was weer de eerste ouderavond op onze peuterspeelzaal. Wat fijn om op deze
manier weer ouders te kunnen betrekken bij ons IKC. Ouderavonden op de Krentenmik volgen, u
ontvangt hiervoor t.z.t. een uitnodiging.
De collega's van de BSO hebben weer een uitdagend vakantie programma in elkaar gedraaid, zij
zullen de kinderen met open armen ontvangen en maken er ongetwijfeld twee leuke weken van!
In deze nieuwsbrief praten de collega's u uitgebreid bij! Veel leesplezier!
Hartelijke groet,
Ronika Horlings

r.horlings@kindcentrumhetspectrum.nl
Nieuws vanuit het onderwijs
•

De afgelopen weken hebben we een aantal keren gezellig met elkaar ontbeten en gevierd.
Het begon met Pasen. Na het ontbijt volgde het Paasverhaal en hebben de kinderen
paaseieren gezocht. Activiteitencommissie, bedankt voor het verzorgen van het ontbijt en de
activiteit.

•

Vandaag hadden we de Koningsspelen. Na een stevig ontbijt hebben we met alle kinderen op
het plein van de Wilhelminastraat het lied van de Koningsspelen gedanst. Daarna heeft iedere
groep nog een spel gespeeld. De groepen 3 t/m 8 zijn hiervoor naar het Hof gegaan.
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•

De kinderen vonden het leuk om buiten les te
krijgen tijdens de buitenlesdag. Dat is dus voor
herhaling vatbaar.
Groep 8 heeft afgelopen woensdag en
donderdag de Iep eindtoets gemaakt. De
kinderen hebben goed hun best gedaan. Eind
mei verwachten we hiervan de uitslag.

Nieuws vanuit de opvang
•
•
•

De voorstelling van Dottie’s eieren op de Krentenmik was een groot succes, alle peuters
genoten en deden goed mee met het verhaal, wederom uitgevoerd door ‘Kiekeboek’. Ook de
kleuterklassen kwamen op bezoek op de Krentenmik om de voorstelling bij te wonen.
De kinderen en medewerkers van de Krentenmik staan weer op de foto. Het was weer een
hele uitdaging, maar het is gelukt!
Nieuwe baby’s komen binnen bij de Blauwe Pauwen en daarmee ook ouders die nieuw zijn in
opvangland. Soms is dat spannend maar je ziet dat de baby’s het zo goed doen.
• Bij de Blauwe Pauwen wordt er veel feest gevierd, de
kinderen vieren hun vierde verjaardag. Een feest met een
lach en ook een traantje, want het is dan ook tijd voor
afscheid. De kinderen stromen door naar de basisschool, een
bijzondere mijlpaal.
• Een zeer geslaagde activiteit bij de Oranje Tijgers, ze
gingen op een creatieve manier paaseieren zoeken. Die
zaten verstopt in een het gras, maar niet zo maar gras. Het
was groen scheerschuim waarin de Tijgers voelden om
eieren te vinden. Het voelde lekker zacht aan en de kinderen
genoten er duidelijk van.

•

•

De BSO is helemaal klaar voor de meivakantie, met de kinderen zullen we niet veel op locatie
zijn want ze gaan veel op pad. We hopen dus op lekker weer voor alle buitenactiviteiten. De
kinderen gaan ook drie keer op pad met het openbaar vervoer naar een activiteit, het wordt
dus een mooi avontuur.
Het BSO-team is weer compleet, Lisa is terug van zwangerschapsverlof en staat weer bij de
Graspiepers. Er komen weer wat nieuwe kinderen van vier jaar bij en daar zijn we erg blij
mee. Vanaf nu staat Jos weer naast Trudy bij de oudste groep, de Notenkrakers. Er is een
aantal kinderen doorgestroomd naar die groep vanuit de Goudhaantjes, dat kan weer nu we
weer met 6 pedagogisch medewerkers zijn. Ook zijn er Graspiepers die nu Goudhaantje zijn
geworden.
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•

Op de peuterspeelzaal was het thema ‘Wij gaan naar de boerderij’ een groot succes. De
kinderen leerden met allerlei activiteiten nieuwe woorden en oefenden veel met tellen en
groot en klein.
De ouderavond op 19 april was een groot succes. De ouders werden meegenomen in onze
werkwijze en we gingen interactief aan de slag. Fijn dat er veel ouders aanwezig waren en
dat dit eindelijk weer mogelijk was. In mei gaan er weer ontwikkelgesprekken plaatsvinden.

Activiteiten en meer in de bijlages
➢
➢
➢
➢
➢

Even voorstellen: onze nieuwe leerkracht en kindercoach
De schoolvakanties en sluitingsdagen van Un1ek
Informatie over het Project Samen leren, voor gezinnen met kinderen uit groep 1 tot en met
4.
Informatie over een muziek activiteit voor jongeren
Informatie over de training ‘Je emoties de baas’

Voor in de agenda
Op woensdag 25 mei is heel het IKC gesloten in verband met de studiedag voor alle medewerkers
(school, Krentenmik, peuterspeelzaal en BSO).
De schoolvakanties zijn bekend, zie ook de bijlage vanuit Un1ek.
Herfstvakantie: 24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart 2023
Goede Vrijdag: 7 april 2023
Dag na Hemelvaart: 9 mei 2023
Zomervakantie: 10 juli t/m 18 augustus 2023
Een fijne meivakantie gewenst,
De volgende nieuwsbrief zal op 25 mei verschijnen.
Met vriendelijke groet,
Team IKC Het Spectrum
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