IKC SPECTRUM NIEUWSBRIEF
Vlaardingen 26-11-2021
Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen week was er een heuse cameraploeg op de Krentenmik aanwezig om te filmen hoe wij te
werk gaan. We zijn er trots op, dat we hierin een voorbeeld kunnen zijn.
Het is wel even 'billenknijpen' deze dagen; gaat het Sint- feest wel of niet door, blijft de school open
of gooien de Coronamaatregelen roet in het eten? Uiteraard zijn we hierin afhankelijk van de
mensen die het beleid bepalen. Zodra er nieuwe maatregelen bekend zijn, houden we u op de
hoogte. Gelukkig staat flexibiliteit hoog in het vaandel op ons IKC, zodat we snel kunnen schakelen
indien en waar dat nodig blijkt.
Inmiddels heeft de Sint, met dank aan de AC leden, zijn werkkamer aan de Boslaan ingericht. Uw
schoolgaande zoon of dochter heeft al een kijkje kunnen nemen; wat was en is dat spannend! Ook
hebben de rommelpieten Het Spectrum dit jaar niet overgeslagen, met alle rommelgevolgen van
dien😉
We hopen op een mooi Sintfeest op 2/12 op de Krentenmik en de BSO en op 3/12 op school. Helaas
is het feest, wanneer het al door mag gaan, alleen voor de kinderen. Uiteraard zullen we u natuurlijk
wel op de hoogte houden via foto's en filmpjes.
Vraagt u maar eens aan uw zoon of dochter hoe de werkkamer van de Sint eruit ziet...hieronder
alvast een foto, zodat u stiekem mee kunt kijken.

Een steuntje in de rug.
Er zijn gezinnen die af en toe wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. DE gezinsspecialist kan
helpen/ondersteunen bij de aanvragen voor diverse instanties. In de bijlage vindt u de poster
“Ieder kind is uniek”.
Nieuws vanuit de opvang
• Op de Krentenmik zijn de kinderen ook in de ban van Sinterklaas.
Verkleden als Sint en Pietjes en kruidnootjes bakken. Knutselen en
klimmen en klauteren oefenen voor de pietengym.
• Afgelopen week is er ook een heuse filmploeg langs gekomen op
de babygroep. Zij kwamen opnames maken voor een babytraining.
Wat was het fijn om het vak van pedagogisch medewerker in beeld
en woord te delen. En wat deden de baby’s en medewerkers het
goed. Hierbij een impressie foto’s van deze ervaring.
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Op de peuterspeelzaal zijn we flink aan de slag met thematisch
werken (VVE). Uiteraard staat het momenteel volledig in het
teken van Sinterklaas, afgelopen dinsdag waren de peuters enorm
verbaasd. Wat een zooitje in het lokaal, de rommelpiet had
toegeslagen. Wat konden de kinderen plots snel en goed
opruimen. Ook was het Peuterlab weer een succes, helaas wel
zonder ouders. Juf Marije van het Peuterlab scoorde vooral bij de
kinderen met het Spinnenlied, die werd meerdere keren gedaan.
Wat is de Sinterklaastijd toch genieten! Op de BSO doen we vooral leuke, ontspannende
activiteiten met dit thema. Zo werden er bij zowel de Goudhaantjes als de Graspiepers
heerlijke kruidnoten gebakken en zijn er bij de jongste groep veel hulpsinterklazen en pietjes
gespot. Met de culinaire kunsten van de Goudhaantjes zit het goed, ze maakten een heerlijke
quiche! De Notenkrakers zijn twee middagen de hele Oostwijk doorgerend tijdens het spel
Jachtseizoen. Het record van de jagers was in de eerste week op 21 minuten gezet, maar dat
werd afgelopen dinsdag keihard verpulverd: 10 minuten en 55 seconden! Ook wist een team
het uur vol te maken en uit handen van de jagers te blijven door 8,2 kilometer rennend te
‘kriskrossen’ door de wijk.

Nieuws vanuit het Onderwijs
• Met veel plezier en enthousiasme hebben de groepen de kamer van Sinterklaas bezocht.
• Groep 8 heeft les gehad van Amnesty International. Tijdens de les ging het over het werk
van Amnesty en over de kinderrechten. De kinderen hebben het straatkinderenspel gespeeld.
Hierbij hebben ze ervaren dat er landen zijn, waarbij het loon oneerlijk verdeeld wordt. Groep
8 maakt nu gedichten over kinderrechten en als corona het toelaat hebben ze 10 december
een bijeenkomst bij het Amnesty monument in het Hof.
• Veranderingen en aandachtspunten m.b.t. de gym.
o Vanaf 1 december gaat Leondor Jonkers de gymlessen verzorgen voor groep1 t/m 8
o Groep 3 t/m 8 gaat op woensdag gymmen. De gymtijden blijven hetzelfde.
▪ Maandag 29-11 laatste gymles op maandag
▪ Woensdag 08-12 eerste gymles op woensdag
o Lange haren vast tijdens de gymles. Hierbij is het handig als er altijd een elastiekje in
de gymtas zit.
o Groep 3 t/m 8 gymmen op gymschoenen. Graag zorgen dat de kinderen hun
gymschoenen bij zich hebben. Mocht dat om de een of andere reden niet kunnen,
neem dan aub contact op met de leerkracht.
o Als een kind niet mee kan gymmen, dan graag een briefje meegeven naar school.
o Mochten er nog vragen zijn over de gym, dan kunt contact opnemen met de
leerkracht.
Veranderingen van de corona maatregelen
De beslisboom is weer aangepast (zie bijlage). Deze hanteren wij wanneer wij vragen krijgen over
wel of niet naar de locatie komen.
Een fijn weekend. De volgende nieuwsbrief zal op 23-12 weer verschijnen.
Met vriendelijke groet,
Team IKC Het Spectrum
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