IKC SPECTRUM NIEUWSBRIEF
Vlaardingen 25-02-2022
Beste ouders/verzorgers,
Vanaf vandaag is het zover, de laatste versoepelingen zijn een feit. We nemen afscheid van de
anderhalve meter en het mondkapje. En dat allemaal bij de start van de voorjaarsvakantie. Wat een
fijn moment.
Verderop in deze nieuwsbrief kunt u lezen op welke manier we u na de vakantie weer van harte,
fysiek, ontvangen. De rapportgesprekken kunnen ook weer ‘live’ plaatsvinden, u heeft zich daarvoor
in kunnen schrijven bij de desbetreffende leerkracht. Ook bij de opvang bent u als ouder binnen
weer van harte welkom.
Op korte termijn worden er aanpassingen gedaan aan het zgn. ‘huisje’ naast de Krentenmik,
waardoor er voldaan blijft worden aan de normen voor kinderopvang. Dit maakt onderdeel uit van
een groter plan voor de huisvesting van onze kinderopvanggroepen in het gebouw van de
Krentenmik waarbij flexibiliteit en kwaliteit centraal staan. Wij zullen de overlast tijdens de
werkzaamheden zoveel mogelijk proberen te vermijden en natuurlijk de veiligheid voor de kinderen
waarborgen.
Ook de herinrichting van de Boslaan lijkt meer en meer concreet te worden. De aannemer treft de
nodige voorbereidingen, de gemeente is betrokken om het klimaatbeheersingssysteem aan te
passen en er wordt nagedacht en gesproken over een planning voor de verhuizing van beneden naar
boven in de Boslaan en van de Wilhelminastraat naar de Boslaan. Zodra er meer concreet is,
brengen we u op de hoogte.
Komende week is het vakantie voor onderwijs, de Opvang is open. Er is een tof programma bedacht
door de BSOcollega’s voor de vakantie BSO.
Een fijne week toegewenst!
Hartelijke groet,
Ronika Horlings

r.horlings@kindcentrumhetspectrum.nl
Nieuws vanuit de opvang
• Op de Krentenmik zijn we alle groepen weer langzaam aan het vol plannen. Op de Oranje
Tijgers zijn alle baby’s nu geplaatst. Op de Blauwe Pauwen zijn bijna alle kinderen weer 4
jaar en komen langzaamaan de baby’s eraan.
• Elke groep heeft de thema’s weer opgepakt. Dit kunt u ook terugzien in de foto’s op de app.
Daarin ziet u de belevingen en ervaringen van de kinderen en pedagogisch medewerkers
Om alle groepen te bemannen zijn we altijd op zoek naar nieuwe medewerkers. Dus weet u
iemand, die wellicht interesse heeft om te werken in de kinderopvang, laat het ons weten.
• Nu de regels versoepeld zijn/worden willen we ook weer de ouderbetrokkenheid meer vorm
gaan geven. Heel fijn om ouders weer te mogen ontvangen en ze mee te nemen in onze
manier van werken.
• Het is zo ver: de voorjaarsvakantie. In deze vakantie start Vakantieopvang IKC Het
Spectrum. De BSO in de vakanties is vanaf nu op onze eigen locatie op de Boslaan. Het
team is er klaar voor en we maken er een hele actieve week van. Zo stappen we dinsdag
de ijsbaan op van de Uithof, wie is de snelste schaatser? Op woensdag brengen de
Un1ek-busjes ons naar het Staelduinse Bos en op donderdag gaan we met skates en
stepjes naar het Hof en we zorgen in de vakantie ook voor een winterse bootcamp. Zie in
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de bijlage bij deze nieuwsbrief het hele programma. Wordt u hier enthousiast van?
Aanmelden voor de volgende vakantie is mogelijk!
•

Op de peuterspeelzaal zijn we de afgelopen zes weken bezig geweest
met het winterse thema ‘Wij bouwen een sneeuwpop’. De kinderen
leerden veel winterse woorden die in allerlei activiteiten terugkwamen.
Zo speelden we met ‘nepsneeuw’ in de sneeuwkraam, knutselden we
met watjes een sneeuwpop, speelden we met de ijsberen in de iglo’s en
maakten we pindakettingen voor de vogels.

Nieuws vanuit het Onderwijs
• De Cito-periode is achter de rug; alle toetsen zijn afgerond. Met alle
quarantaines, positieve leerlingen en leerkrachten was het een hele
klus, maar het is gelukt. Leerlingen die toetsen gemist hadden, hebben
deze in alle rust in kunnen halen, dankzij de inzet van alle collega's. De Cito-resultaten zullen
zoals ieder jaar toegevoegd worden aan het rapport. Tijdens het rapportgesprek worden de
resultaten toegelicht door de leerkracht.
• Tijdens de studiedag op 25 februari zullen wij met het hele team naar de resultaten kijken.
We bespreken met elkaar welke interventies er nodig zijn in de periode tot aan de
zomervakantie en wat de doelen zijn waar we aan gaan werken.
• Alle adviezen van groep 8 zijn opgesteld. De leerlingen zullen bij de rapportbesprekingen hun
definitieve advies meekrijgen. Het is bij ons bekend dat middelbare scholen al aandringen op
een inschrijving en graag de unieke code willen. Het ministerie van onderwijs heeft echter
aangegeven dat de deadline voor het formuleren van de adviezen verschoven is van 1 maart
naar 15 maart. Zij roepen middelbare scholen op daar rekening mee te houden.

•
•

•

•

De filmavond van groep 7 en 8 was een groot succes.
Na de voorjaarsvakantie krijgen de groep 6 t/m 8 1x per week een les burgerschapsvorming.
Hierbij komen diverse maatschappelijke thema aan de orde zoals: vrijheid, klimaat, pesten,
gelijkheid.
De volgende studiedag is dinsdag 19 april. Dit is aansluitend aan Pasen.
De digiborden worden vervangen door touchscreens. Daar zijn ze gisteren en vandaag druk
mee bezig geweest. De oude digiborden naar een goed doel gaan, namelijk; Project Nest in
Nepal https://projectnest.org/
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Versoepelingen corona maatregelen
Vanaf 28 februari hoeven er geen mondkapjes meer gedragen te worden. Het advies om 2x per
week preventief te testen voor groep 6,7,8 en leerkrachten/pm-ers blijft.
Onderwijs
Vanaf maandag 7 maart is het weer mogelijk om uw kind van groep ½ weer tot bij de klas te
brengen. We willen u wel vragen om elkaar de ruimte te geven en niet langer dan nodig in de gang
te blijven staan (“kiss en go”). De corona periode heeft de zelfstandigheid van de kinderen
bevorderd en dat willen we ook graag zo houden. Om 08.45 uur starten de lessen en dan is het tijd
voor de rust in de school.
PSZ
Voor de peuterspeelzaal geldt hetzelfde, alleen is hun starttijd 08.30 uur
BSO
De ouders van de kinderen mogen vanaf maandag 28 februari hun kinderen weer binnen brengen en
ophalen.
HEDO
De ouders van de HEDO zullen per groep geïnformeerd worden over het halen en brengen.
Een fijne voorjaarsvakantie.
De volgende nieuwsbrief zal op 25-03-2022 verschijnen.
Met vriendelijke groet,
Team IKC Het Spectrum
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