IKC SPECTRUM NIEUWSBRIEF
Vlaardingen 28-01-2022
Beste ouders/verzorgers,
We ontkomen er niet aan; Corona blijft ons nog steeds beïnvloeden in de dagelijkse praktijk. De
besmettingen lopen op, ook onder ons personeel. We doen er alles aan om de groepen open te
houden, maar soms staan we 'met de rug tegen de muur'. Vervanging is er niet of nauwelijks.
Wanneer er wel vervanging is, betekent dat soms wisselende gezichten op de (opvang)groepen, dit
is natuurlijk allesbehalve ideaal, daar zijn wij ons bewust van. Toch is het fijn, dat we op deze
manier de groepen zoveel als mogelijk kunnen openhouden.
Soms kunnen we echt niet anders en dan vragen we u uw kind thuis te houden. Wanneer zo'n
situatie zich voordoet, is er, over het algemeen, begrip bij u als ouder en dat wordt zeer
gewaardeerd; Dank voor uw begrip, meedenken en flexibiliteit.
Uiteraard gaan de primaire processen zoveel als mogelijk 'gewoon' door en werken we met elkaar
hard aan de kwaliteit van ons onderwijs en opvang. Het is mooi om te zien, dat leerkrachten en PMers, juist in deze tijd, creatief en flexibel blijven en de kinderen blijven uitdagen. U leest in deze
nieuwsbrief wat we met ons IKC de afgelopen periode hebben geleerd en ontdekt. Een leuk nieuwtje
om met u te delen, is dat de vakantie opvang voortaan zal plaatsvinden op onze eigen locatie aan
de Boslaan en niet meer op IKC Ambacht. Hier zijn we trots op!! Een leuk
voorjaarsvakantieprogramma is in de maak. U wordt hiervan op de hoogte gebracht, door de
collega's van de BSO.
Ook gaan we, na een 'stille' periode weer aan de slag met de herinrichting van de Boslaan. Zodra
het bestuur van Un1ek een definitief besluit heeft genomen over de technische uitwerking wordt u
nader geïnformeerd over de werkzaamheden. We houden u op de hoogte!

Voor nu wens ik u alvast een mooi, gezond weekend toe!
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat graag.
Hartelijke groet,
Ronika Horlings
r.horlings@kindcentrumhetspectrum.nl
Nieuws vanuit de opvang
• Op de Krentenmik zijn we ondanks de Corona perikelen en uitval van pedagogisch
medewerkers wel weer op elke groep gestart met thema’s. We vinden daarin
ouderbetrokkenheid erg belangrijk binnen de mogelijkheden. Dus als u leuke ideeën heeft,
deel ze gerust met ons.
• Elke groep geeft regelmatig een update op de Schoolpraatapp in woord en beeld.

• We zijn deze week gestart op elke groep met de Nationale

•
•

Voorleesdagen. Elke groep van de Krentenmik leest dan interactief voor
wat past bij de leeftijd.
Wilt u meer weten over interactief lezen, vraag het aan de
pedagogisch medewerkers. Zij
kunnen u daar van alles over vertellen.
Aanstaande vrijdag staat er weer een theatervoorstelling op locatie in de planning. Daarbij
sluiten ook de kinderen van de onderbouw en de peuterspeelzaal aan. We zullen de foto’s en
ervaringen weer met u delen.
Tenslotte zijn er op personeelsvlak weer wat verschuivingen op de groepen. Dit zullen wij
gericht delen met de groepen die het betreft.
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•

Op BSO hebben de afgelopen weken weer veel activiteiten plaatsgevonden. De oudste
kinderen (Notenkrakers) leerden hoe je zelf sushi maakt en dat moest natuurlijk ook
geproefd worden. Dat was smullen! Ook de beauty dag bleek een groot succes, de kinderen
gingen met zelfgemaakte lipgloss en prachtig gekrulde haren terug naar huis.

•

De Goudhaantjes zijn creatief bezig geweest en hebben sneeuwvlokken gemaakt met glitters,
die zijn op het raam te bewonderen. Ook bakten ze zelf havermout muffins met banaan en
appel en bewegen ze dagelijks veel in de aula met het spel ‘de vloer is lava’. De jongste
kinderen, de Graspiepers, zijn de afgelopen tijd vooral veel op pad gegaan naar de vele
speeltuinen in de wijk en naar het Hof, genieten van de frisse buitenlucht.
De Nationale Voorleesdagen zijn vandaag gestart! Op IKC Het Spectrum zullen we daar
uiteraard aandacht aan besteden, want voorlezen is enorm belangrijk voor de ontwikkeling
van kinderen. Alle peuters en kleuters van IKC Het Spectrum bezoeken op 28 januari de
voorstelling ‘Anders is leuk’ die zal plaatsvinden in de hal van De Krentenmik.
Het is een interactieve voorstelling bij het prentenboek: ‘Anders is leuk’ over ‘anders zijn’ en
ieders verschillende kwaliteiten die uitgevoerd wordt door Rosalie van der Lugt van
Kiekeboek.

•

•

Mooi nieuws vanaf de BSO. In de schoolvakanties zijn de kinderen van de BSO van IKC Het
Spectrum voortaan welkom op onze eigen locatie op de Boslaan. We werken niet meer
samen met en op de BSO van IKC Het Ambacht en gaan vanaf nu verder als vakantieopvang
IKC Het Spectrum. Op onze eigen locatie, met het vertrouwde eigen personeel en met de
werkwijze die u van ons gewend bent. In de voorjaarsvakantie zal dat voor het eerst zo zijn
en het BSO-team werkt nu druk aan een uitdagend, gevarieerd en actief programma. Daar
krijgt u snel meer informatie over.
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Nieuws vanuit het Onderwijs
• Na 3 weken vakantie waren de leerkrachten en kinderen blij om elkaar weer te zien en dat
iedereen weer gewoon naar school kon komen. De 1e dag hebben we getoost op het nieuwe
jaar.

•
•

•

•

•

We zijn na de vakantie gestart met de 'zilveren weken’. Hierbij besteden we d.m.v.
groepsactiviteiten weer even extra aandacht aan een positieve groepssfeer en een veilige
groep.
Cito-toetsen
o In de week van 24 januari starten wij weer met het afnemen van de Cito-toetsen in
groep 3 t/m 8. Een week later dan in de jaarplanning staat. Dit heeft te maken met de
korte Lockdown voor de kerstvakantie. Het leek ons goed voor de leerlingen om eerst
twee weken lang les te krijgen, voordat we de Cito-toetsen gaan afnemen.
o Het is belangrijk voor de kinderen om goed uitgerust te zijn. Ook zou het fijn zijn
wanneer u afspraken zoals bijvoorbeeld bij een tandarts, orthodontist en dokter zou
kunnen maken op de middag. Wij nemen Cito-toetsen op de ochtenden af.
o Wilt u weten wat uw kind te wachten staat de komende tijd? Op de onderstaande
website vindt u informatie over de toetsen en wat oefenbladen om thuis te doen.
https://wijzeroverdebasisschool.nl/cito-toetsen
Samen leren van Stichting aanzet
Op school krijgen wij regelmatig de vraag van ouders van leerlingen uit de onderbouw, wat
zij thuis kunnen oefenen. Of ouders geven aan dat ze graag willen oefenen met hun kind,
maar dat ze de taal niet goed spreken. Wist u dat er een Stichting is die u daarin kan
begeleiden? In de bijlage vindt u een deel uit de informatie brochure.
Protocol verzuimbeleid
o Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te
beperken en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de
Leerplichtwet. Daarnaast om achterstanden in de ontwikkeling te voorkomen. In het
onderstaande protocol staat beschreven hoe wij op IKC Het Spectrum handelen in
geval van verzuim. Onder verzuim verstaan wij te laat komen, afwezigheid door ziekte
en ongeoorloofd afwezig zijn. In de bijlage vindt u het protocol.
Vrijdag 25-02-2022 hebben de leerkrachten een studiedag. De leerlingen zijn deze dag vrij.

De volgende nieuwsbrief zal op 25-02-2022 weer verschijnen.
Met vriendelijke groet,
Team IKC Het Spectrum
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