IKC SPECTRUM NIEUWSBRIEF
Vlaardingen 25-03-2022
Beste ouders/verzorgers,
De zon gaat weer schijnen, de dagen worden langer... in deze tijd vol onrust in de wereld, is dat
toch een heel fijn natuurverschijnsel. We worden blij van kinderen, die vol trots vertellen dat ze
'korte benen' hebben en daarmee natuurlijk bedoelen, dat ze een rokje of korte broek aan hebben.
Afgelopen week hebben we veel ouders mogen ontmoeten in school, omdat u 'bij de les' kwam
kijken. Wellicht heeft u 'stiekem' al een blik op de bovenverdieping van de Boslaan geworpen en
heeft u gezien, dat er ein-de-lijk iets gebeurt. Dagelijks is er een aantal schilders aan het werk, om
er iets moois van te maken. Ook zijn er inmiddels concrete afspraken voor het plaatsen van de
klimaatkasten, die ervoor gaan zorgen dat er voldoende geventileerd wordt. We houden u op de
hoogte van de ontwikkelingen.
Ook op de opvang wordt de lente volop gevierd. Achter het huisje van de Rode Mierengroep zijn
twee ganzen gespot. Nu maar hopen, dat ze een nest gaan bouwen voor het raam, zodat we getuige
kunnen zijn van 'nieuw leven'. Ook bij onze collega Joyce is er nieuw leven. Zij is bevallen van een
gezonde zoon Bay! Uiteraard wensen we haar en haar gezin veel geluk!
In deze nieuwsbrief leest u wat ons verder nog bezighoudt op ons IKC.
Ik wens u veel leesplezier!
Hartelijke groet,
Ronika Horlings

r.horlings@kindcentrumhetspectrum.nl
‘Dottie’s eieren’ voor alle peuters en kleuters
Op donderdag 7 april gaan alle peuters en kleuters van IKC Het Spectrum op de Krentenmik
genieten van een voorstelling van het prentenboek ‘Dottie’s eieren’. Het verhaal uit het boek wordt
verteld en komt tot leven met poppenspel en muziek. De kinderen denken, doen: bewegen, roepen,
zingen en maken de geluiden mee. Het sluit perfect aan bij de thema’s waarmee we op de groepen
werken.
Dottie de kip is blij en trots. Voor de eerste keer heeft ze een nest eieren. Wat zijn ze mooi! Ze vindt
dat iedereen haar eieren moet zien. Maar Eend leert net haar kleintjes zwemmen, Varken neemt
met haar biggetjes een modderbad. Al die jonkies zijn zo leuk. Dottie is eigenlijk helemaal niet meer
zo blij met haar eieren, maar dan wacht haar een grote verrassing! De kinderen beleven de lente
door de ogen van Dottie de kip.
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Nieuws vanuit de opvang
•
•
•

•

Op de Krentenmik genieten we buiten volop van het mooie weer met de kinderen. We
hebben het voorjaar weer ingeluid door elk kind een narcis mee te geven, een traditie. Op de
groepen zijn we ook volop bezig met het voorjaar en thema’s.
In de week van 11 tot en met 15 april komt de fotograaf langs op de Krentenmik. Dan gaan
we met z’n allen op de foto. Ouders worden of zijn al geïnformeerd hoe we dat exact gaan
organiseren. Het is ook fijn dat ouders weer binnen mogen komen met brengen en halen.
Op de peuterspeelzaal zijn we nu twee weken bezig met het nieuwe thema: ‘Wij gaan naar
de boerderij’. De kinderen zijn erg enthousiast en spelen al veel met de boerderijdieren,
oefenen met dierennamen en hun geluiden en we knutselden een schaap. Ook zijn we bezig
met differentiatie, zo leren we de jongste kinderen tellen tot en met 5 en de oudste kinderen
tot en met 10. Dat oefenen we de komende weken met kippen en 10 eieren. En we bezoeken
ook de dierenweide in het Hof met de kinderen, extra leuk is dat daar afgelopen week
lammetjes zijn geboren. Die gaan we dus zeker bewonderen en zien groeien.
Over een maand is het alweer meivakantie en het team van de BSO heeft een actief
programma samengesteld, we hopen op heerlijk weer want we gaan veel er op uit. De
Un1ek-busjes brengen ons op 5 mei naar Plaswijckpark, we gaan met de metro naar
Avonturis in Maassluis en de oudste kinderen gaan twee keer op de fiets op pad om te
magneetvissen en te glowgolfen. Een bezoekje aan de Stadsgehoorzaal en met de bus naar
de kinderboerderij staat ook op de planning. Het hele programma komt begin april op de site
van Un1ek te staan.

Nieuws vanuit het onderwijs
•
•
•
•
•
•

•

In groep 5 staat sinds deze week een broedmachine. We hopen de komende tijd een aantal
kuikens te mogen begroeten.
De rapportgesprekken zijn achter de rug. We vinden het erg waardevol dat de kinderen bij
het gesprek aanwezig waren. Het gaat immers om hun ontwikkeling.
Afgelopen week konden de ouders bij een les komen kijken. Het is fijn dat er zoveel
belangstelling voor was.
Voor de komende periode staat er nog een aantal activiteiten op het programma: wielendag,
buitenlesdag, Pasen en de koningspelen. Over deze activiteiten wordt u via de app
geïnformeerd.
We willen u bedanken voor uw flexibiliteit. We proberen zo goed als mogelijk leerkrachten te
vervangen als ze niet aanwezig kunnen zijn. Dat lukt helaas niet altijd en dan is het fijn dat
kinderen thuis kunnen werken.
Dinsdag 10 mei is de sportdag voor groep 3 t/m 8. Wij zoeken nog ouders om mee te helpen.
Indien u in de gelegenheid om te komen helpen, dan kunt u zich opgeven via de mail bij
Barbara de Voogd b.devoogd@kindcentrumhetspectrum.nl.

Een aantal leerlingen van het Groen van Prinstererlyceum de spellen zullen begeleiden.
Dinsdag 19 april zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag.

Een fijn zonnig weekend
De volgende nieuwsbrief zal op 22-04-2022 verschijnen.
Met vriendelijke groet,
Team IKC Het Spectrum
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