IKC SPECTRUM NIEUWSBRIEF
Vlaardingen 23-12-2021
Beste ouders/verzorgers,
December 2021, tijd voor een terugblik op het afgelopen jaar en wat we zien:
Blije kinderen, een steady IKC-team, een groeiende samenwerking tussen de verschillende
deelteams (Onderwijs, BSO, Peuterspeelzaal en Hele Dag Opvang), een IKC nieuwsbrief, Natuurwijs
uitjes, ‘ouders bij de les’, Peuterlab, bezoek van de burgemeester, aandacht voor Amnesty
International, een toffe voorstelling voor de kinderen op de Krentenmik, bezoek van Sint, een mooie
schatkamer, een kersttruiendag en een fijn Kerstfeest op alle locaties.
Wat zien we nog meer:
Samengeknepen billen om de personele bezetting rond te krijgen, met name op de Krentenmik. We
zien hardwerkende collega’s die, soms snakken naar een vrije dag, maar áltijd met open armen de
kinderen ontvangen en zoeken naar oplossingen. We zien BSO en Onderwijscollega’s die zich
inzetten op de Krentenmik. We zien soms onveilige verkeerssituaties in de Wilhelminastraat en een
wijkagent die met ons meedenkt.
We zien veel zinvolle contacten met ouders en externe relaties, die meerwaarde hebben voor onze
organisatie.
We zien een leegstaande bovenverdieping op de Boslaan. We zien dat de verbouwing op zich laat
wachten (zie de bijlage een brief van het bestuur).
Natuurlijk hadden we ons al graag in 1 gebouw gezien. We staan te popelen om nóg meer en
intensiever samen te werken en we zien de voordelen daarvan. We zien echter ook dat we, wat dit
betreft, te maken hebben met een gegeven situatie waar we niet of nauwelijks invloed (meer) op
hebben, omdat plotseling blijkt dat we langer moeten wachten, dan we hadden gehoopt. We zien
dat we ons hierdoor niet uit het veld laten slaan en flexibel met de situatie om blijven gaan.
Dit alles maakt me een dankbare en trotse IKC directeur!
We hebben alle vertrouwen in 2022; we maken er samen een mooi nieuw jaar van.
Namens het hele team wens ik u fijne dagen en alle goeds voor 2022!
Ronika Horlings
Directeur IKC het Spectrum/Krentenmik

Nieuws vanuit de opvang
• Kerst op de peuterspeelzaal
Wat was het de afgelopen drie weken genieten op de peuterspeelzaal.
Met de kinderen hebben we veel geleerd over het kerstfeest,
speelden we met de kerststal en maakten we
prachtige kerstknutsels. Dansen op kerstmuziek deden de peuters
ook graag. Donderdag 23 december sloten we het thema 'Wij vieren
feest' en de decemberperiode af met een gezellige kerstbrunch.
•

Jeugdstad op het Spectrum
In de kerstvakantie komen de noodopvang kinderen naar de BSO. We gaan ze twee gezellige
en actieve weken bieden op de Boslaan met onze eigen versie van Jeugdstad. De hele
bovenverdieping gebruiken we daarvoor om onder meer te timmeren, te schminken, te
dansen in de disco, proefjes te doen, te verven en porselein te versieren. Uiteraard hoort
daar een Jeugdstad strippenkaart bij. En we zullen ook regelmatig naar buiten gaan en
lekker op pad met elkaar in de wijk of in de natuur.

•

We hebben binnen de mogelijkheden het Sinterklaasfeest kunnen vieren op de Krentenmik
per groep. Dit heeft u vast kunnen terugzien op de foto’s.
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Na het Sinterklaasfeest is de kerstcommissie aan de slag gegaan met elkaar om de locatie in
kerstsfeer om te toveren. En zoals elk jaar staat er weer een grote kerstboom op het plein.
Elke groep heeft mooie kerst knutsels gemaakt en zijn er leuke foto’s waarbij de kinderen te
zien zijn in hun kerstoutfit.
Op woensdag 15 december was het kerstruien dag waarbij zelf de allerkleinsten aan deel
namen.

Nieuws vanuit het Onderwijs
• Sinterklaasfeest was een groot succes. De kinderen konden mee swingen met de pietenband.
Daarna konden ze Sinterklaas ontmoeten in zijn werkkamer en daar ook een cadeautje uit
zoeken. Tot slot was er nog een Sinterklaas vossenjacht georganiseerd door groep 8.
• Wat was het met de kersttruien dag leuk om iedereen in zijn kerst outfit te zien.
• Bij de kerstviering was het fijn dat iedereen iets meegebracht had voor het kerstontbijt.
Hierdoor konden we samen ontbijten en eten/drinken met elkaar delen. Na het ontbijt werd
het kerstverhaal verteld, kerstliedjes gezongen en geknutseld. Het was een geslaagde laatste
schooldag.
• We willen de ouders van de AC bedanken voor al hun meedenken en hulp. Van de
ouderbijdrage konden we o.a. de sinterklaascadeautjes kopen, de pietenband betalen en de
kersthangers aanschaffen. Heeft u de ouderbijdrage nog niet overgemaakt en wilt u dat
alsnog doen, dat kan. De ouderbijdrage is €35,- per schooljaar per kind. U kunt dit bedrag
overmaken naar NL10ABNA0403747457, t.a.v. CBS Het Spectrum Vlaardingen onder
vermelding van de naam van uw kind(eren) en groep.
•

•

Hoe we starten na de kerstvakantie, blijft voorlopig nog een open eind. Dat weten we pas 3
januari 2022. Deze week zijn de leerkrachten al bezig geweest met voorbereiden. Na 3
januari kunnen wij u meer informatie geven over het starten op 10 januari (live of thuis
werken) en over de noodopvang. We weten nu wel dat als de school gesloten blijft, dat 10
januari de kinderen hun spullen op school moeten komen halen en dat het thuis/online
werken op dinsdag 11 januari start. We hopen voor iedereen dat de school 10 januari weer
open mag zijn.
Op het moment dat de kinderen weer naar school mogen komen, proosten we hier met z'n
allen op. De kinderchampagne staat al koud!

Fijne feestdagen en een goed begin van 2022.
De volgende nieuwsbrief zal op 28-01-2022 weer verschijnen.
Met vriendelijke groet,
Team IKC Het Spectrum
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