IKC SPECTRUM NIEUWSBRIEF
Vlaardingen 28-10-2021
Beste ouders/verzorgers,
De blaadjes vallen van de bomen, het is vroeg donker, de kaarsjes kunnen weer aan; de herfst
brengt toch altijd weer iets gezelligs met zich mee. Helaas is, zoals u heeft kunnen lezen, de
herfstvakantie niet voor iedereen 'gezellig' begonnen; met elkaar hebben we stilgestaan bij het
overlijden van de vader van Lieke uit groep 8. We zijn er stil van...
En waar voor dit gezin de wereld stil staat, draait ons IKC weer 'gewoon' door. De voorbereidingen
voor de aankomst van de Sint zijn in volle gang en ook over het Kerstfeest wordt al nagedacht.
Het kan niet anders, dan dat we er mét elkaar, ondanks de kou, een warme tijd van maken.
Veel leesplezier!
Hartelijke groet,
Ronika Horlings
Directeur IKC Het Spectrum/de Krentenmik
r.horlings@kindcentrumhetspectrum.nl
Kersttruiendag
Dinsdag 21 december houdt het hele IKC een Kersttruiendag. We zouden het leuk vinden, als
iedereen hieraan mee zou willen doen. Als uw kind geen kersttrui heeft of aan wil, kan het ook iets
anders zijn in het thema van kerst. Mocht u thuis kersttruien hebben liggen die te klein zijn
geworden, dan willen wij u vragen om deze voor 13 december in te leveren bij de leerkracht/pm-er.
Hoe leuk zou het zijn als we allemaal op 21 december een kersttrui of iets anders kerstachtigs aan
hebben.
Gezinsspecialist
Het Spectrum heeft een nieuwe gezinsspecialist Claudia Wösten. In de bijlage stelt zij zich voor.
Nieuws vanuit de opvang
• Op de Krentenmik in Vlaardingen genoten op 5 en 7 oktober veel
peuter van IKC Het Spectrum van de voorstelling 'Coco kan het'
van Kiekeboek. Het verhaal kwam tot leven met poppenspel en
muziek in een mooi decor en het sprak de peuters enorm aan. De
kinderen stapten tijdens de voorleesactiviteit in de wereld van
Coco! De kinderen riepen, bewogen en vlogen mee en zaten 45
minuten vol interesse te luisteren en dat is knap voor peuters! Een
mooie activiteit tijdens de Kinderboekenweek op IKC Het Spectrum
en heel goed voor de taalbevordering.
• Het was afgelopen week een sportief weekje voor de Notenkrakers, de oudste kinderen van
de BSO. Op dinsdag was er een skate/step middag in het Hof en donderdag ging de groep op
de fiets naar zwembad Groenoord voor een middag waterpret.
• In de herfstvakantie hebben de kinderen op de vakantieopvang genoten van diverse
activiteiten, zo bezochten we het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam en deden we daar
een speurtocht. Ook werden er op locatie zandsculpturen gemaakt met speciaal zand.
• Een mooi moment op de peuterspeelzaal op donderdag 28 oktober, voor het eerst sinds hele
lange tijd vond er een weer een Peuterlab plaats met ouders erbij. Tijdens het Peuterlab,
georganiseerd door Stichting Aanzet, zijn de peuters en hun ouders samen spelenderwijs
bezig met onderzoekend en bewegend leren, voorbereidend rekenen en schrijven, het
vergroten van de woordenschat, het stimuleren van fantasie en het nadenken over
oplossingen. Elke keer in een thema en dat was nu het thema waar we middenin zitten:
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brandweer. Het was mooi om te zien dat zowel de ouders als de kinderen er weer van genoten om

samen bezig te zijn.
Nieuws vanuit het Onderwijs
• De start van de kinderboekenweek was een groot succes. Het was geweldig om de opening
samen met onze burgemeester te houden.
• Wij vonden het leuk om de Masked voorlezer te maken. We hopen dat jullie hier ook van
genoten hebben.
• De schoolboekwinkel was een groot succes en heeft 1366,60 euro opgebracht. 10% van dit
bedrag is voor de school om voor iedere groep een boek aan te schaffen.
• De kinderboeken week hebben we afgesloten met een vossenjacht. Alle (groot)ouders
bedankt voor het meewerken.
• Op donderdag 4 november doen de groepen 1 t/m 8 mee aan het Nationaal schoolontbijt. De
kinderen hoeven 's morgens niet te ontbijten. Ze moeten hun pauzehap (groente/fruit) en
lunch deze dag wel meenemen. Graag ontvangen wij van ieder kind op woensdag 3
november bord, beker, bestek (in een tasje) voor het ontbijt. Donderdag 4 november gaan
deze spullen weer mee naar huis.
• Samen met de AC is het team druk bezig om de activiteiten rondom Sint en Kerst te
organiseren. U wordt via de SpectrumApp verder op de hoogte gehouden.
• In de week van 15 november start het schoolfruit weer. Via de app wordt daarvan verder op
de hoogte gehouden.
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.
Facebook
De facebookpagina van IKC Het Spectrum is weer actief! Leuk om deze weer in de gaten te houden.
Wekelijks komen er leuke foto's en stukjes tekst op die over onderwijs en opvang gaan. Delen is
natuurlijk helemaal leuk. Deze pagina is te bereiken als u een eigen Facebookaccount hebt en zoekt
op Het Spectrum Vlaardingen.
De volgende nieuwsbrief zal op 26-11 weer verschijnen.
Met vriendelijke groet,
Team IKC Het Spectrum
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