IKC SPECTRUM NIEUWSBRIEF

Vlaardingen, 27-05-2022
Beste ouders/verzorgers,
De tijd vliegt! Alweer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief.
Een periode vol met emoties ligt nu achter ons. Het overlijden van Railey heeft ons allen doen stil
staan bij hoe kwetsbaar we zijn als mens. En wat was het hartverwarmend om te zien en te ervaren
hoe het team met dit verlies en verdriet omgaat..... een mooi gedenkhoekje op de Krentenmik
maakt dat een ieder die dat wil, in de gelegenheid is om, ieder op zijn of haar eigen manier,
aandacht te geven aan het gemis, verdriet en verlies.
En waar we in gedachten natuurlijk bij dit verlies zijn, lopen de inhoudelijke processen op de opvang
en in het onderwijs 'gewoon' door. De IEP eindtoets is door de kinderen van groep 8 goed gemaakt.
We zijn trots op hoe deze kinderen, na twee jaar Corona, toch in staat zijn geweest om een mooie
ontwikkeling door te maken met een mooi eindresultaat! Uiteraard hebben we dit met Confetti en
een groot applaus gevierd! We zijn al heel druk bezig met de formatiepuzzel van volgend jaar. Zodra
we een (grotendeels) definitief plaatje hebben, delen wij dat uiteraard met u.
Inmiddels zijn we op de Boslaan naar boven verhuisd en gaan de werkmannen beneden aan de slag
om het ook daar zo snel mogelijk in orde te maken.
Op de Krentenmik én de peuterspeelzaal zijn de ouderavonden weer gestart. Fijn om met u te
kunnen delen, waar we met elkaar aan werken en uw betrokkenheid te ervaren.
En...... afgelopen woensdag was het hele IKC gesloten. Met alle collega's hebben we een mooie dag
gehad. In de ochtend hebben we met elkaar gewerkt aan inhoud, 's middags hebben we "Wie is de
Spectrum/Krentenmik Mol?" gespeeld en we hebben deze dag heerlijk afgesloten met een BBQ bij
Prikkewater (zie foto).
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

Boslaan 1, 3134 XC Vlaardingen
Tel: 010 – 4356608
Wilhelminastraat 19, 3134 CR Vlaardingen
Tel: 010 – 4356608
Hofsingel 74, 3134 VH Vlaardingen
Tel: 010 - 4357232

info@kindcentrumhetspectrum.nl
www.kindcentrumhetspectrum.nl

IKC SPECTRUM NIEUWSBRIEF

Nieuws vanuit onderwijs
•

De sportdag voor groep3 tot en met 8 op dinsdag 10 mei was een groot succes. Het was
goed sport weer en de kinderen zijn fanatiek bezig geweest op de atletiekbaan naast de
Polderpoort. Alle (groot)ouders bedankt voor het meehelpen.

•

De kinderen van de groepen 3 t/m 7 zijn deze
week begonnen met de CITO's. Deze toetsen
worden in 3 weken tijd afgenomen. De resultaten
van de CITO's komen in het laatste rapport.

•

Groep 8 is druk bezig met het oefenen van de
musical "Het laatste level". De liedjes zitten er al
goed in. Vrijdagavond 1 juli wordt deze musical
opgevoerd.

Nieuws vanuit de opvang
•

We hebben op de hele dagopvang intensieve weken achter de rug. Met mooie maar ook
verdrietige momenten. De vakanties voor de medewerkers zijn vanaf nu gestart en om die
reden zullen niet altijd de vaste gezichten aanwezig zijn op de groepen. Tevens zijn er nog
een aantal pedagogisch medewerkers aan het re-integreren en werken die nog niet volledig
hun dagen. Om u toch wat inzicht te geven wie op dit moment de vaste mensen zijn op
welke groepen hierbij een overzicht:
Oranje tijgers: Lucienne, Esra, Leslie, Allisha en Britney.
Roze flamingo’s: Chantal M, Kim B, Rowena en Debby.
Gele Giraffen: Anita, Leonie, Sandra en Mandy.
Groene Krokodillen: Danielle, Bennita en Denise.
Blauwe Pauwen: Petra, Kim van der R, Margot (flexer), Nazan(flexer) en Chantal S.
Rode Mieren: Ellen, Nilma en Atie (flexer).

•

Joyce is nog met zwangerschapsverlof en start in principe weer vanaf september 2022. Op
elke groep zijn er op vaste dagen tot aan de zomervakantie stagiaires aanwezig. Dit is het
huidige personele plaatje op dit moment. We houden u op de hoogte mochten er in de
toekomst daarin veranderingen komen.

•

Vanuit de groepen geven ze aan als ze met nieuwe thema’s starten. Dit ziet u terug in de
foto’s en berichten in de Spectrum app. We hebben vernomen dat het soms lastig is om de
app te openen of te kunnen inzien waardoor u niet alles meekrijgt. Dit kan te maken hebben
met het type telefoon wat u heeft. Via deze link
https://apps.apple.com/nl/app/schoolpraat/id702843284 kunt u toch op de app komen als het goed
is. Mocht u alsnog problemen hebben met de app laat het ons weten.

•

Afgelopen week heeft Nathalie, onze huishoudelijk ondersteuner van de Krentenmik, afscheid
genomen. Zij gaat een nieuwe uitdaging aan in een hele andere branche. Wij wensen haar
veel succes en plezier daarbij. Nettie, onze andere huishoudelijke ondersteuner, vierde haar
25 jaar jubileum. Daar hebben we uiteraard ook bij stilgestaan en haar in het zonnetje gezet.
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•

Op de peuterspeelzaal zijn we druk bezig met het nieuwe thema: ‘Wij lopen over het
zebrapad’. Ook de kleutergroepen zijn met thema verkeer bezig en we deden dan ook een
gezamenlijke opening van het thema. Er wordt steeds meer samengewerkt met de
onderbouw. Het was fijn dat we weer een Peuterlab konden doen met ouders erbij, daar
volgen er dit schooljaar nog 2 van. Uiteraard gaan we tijdens dit thema ook met de kinderen
het verkeer in.

•

In de meivakantie was het uitje naar Plaswijckpark met de
vakantie BSO een groot succes. We hebben de hele dag
genoten en veel plezier gemaakt en ook de reis erheen met
metro en tram was een beleving. We zijn druk bezig met het
programma voor de zomervakantie, ouders kunnen al
aangeven in het ouderportaal wanneer de kinderen aanwezig
zijn.

•

De BSO is ook naar boven verhuisd op de Boslaan. Het
brengen en ophalen gaat via de deur naast de aula bij de
rekentrap.

Een fijn weekend gewenst.
De volgende nieuwsbrief zal op 08-07-2022 verschijnen.
Bijlagen:
- Vacature leerkracht groep 3 (delen wordt gewaardeerd)
- De Vlaardingse Zomerschool
Met vriendelijke groet,
Team IKC Het Spectrum
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