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Vlaardingen 16-07-2021 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van schooljaar 2020-2021. Wat een turbulent jaar wás het, dat 
hoef ik niemand uit te leggen! 
Aan het eind van zo'n schooljaar gaat er altijd van alles door mijn hoofd; we evalueren met elkaar 
wat er goed is gegaan, wat er beter kan en waar we afscheid van nemen, of soms ook van wie we 
afscheid nemen. In dit laatste geval nemen we in het onderwijsteam afscheid van juf Edith, juf 
Marijke en juf Miranda. Alle drie zeer ervaren leerkrachten en lang verbonden geweest aan Het 
Spectrum. Natuurlijk nemen we morgen als team op een feestelijke manier afscheid van hen en 
bedanken we hen voor de inzet in de afgelopen jaren.  
Als we afscheid nemen van collega's maken we, gelukkig, ook weer kennis met nieuwe collega's; 
Karin Menke (leerkracht) en Lisanne vd Zwan (onderwijsassistent) komen ons team versterken.  
Op de BSO en de HEDO hebben er ook personele wisselingen plaatsgevonden; Monique, Kirsten, 
Mariska hebben afscheid genomen. Gelukkig hebben Sandra, Esra, Bennita, Angel, Lisa en Anischa 
de weg naar IKC Het Spectrum/de Krentenmik gevonden en zij gaan vol enthousiasme hier aan de 
slag.  
En... last but zeker not least; afgelopen vrijdagavond hebben we ook afscheid genomen van onze 
leerlingen van groep 8. Ze hebben een fantastische musical neergezet en wat zijn we trots op hen 
én op alle betrokkenen die dit mogelijk hebben gemaakt, waarvoor dank! 
 
Rest mij u een hele fijne, veilige vakantie toe te wensen, waarin eenieder tot rust kan komen!  
Geniet met en van elkaar en tot in het nieuwe schooljaar! 
 
Hartelijke groet,  
Ronika Horlings  
Directeur IKC Het Spectrum/de Krentenmik  

r.horlings@kindcentrumhetspectrum.nl 

Vacature 
Ondanks de grote uitdaging van het tekort aan onderwijspersoneel in de regio, hebben we de 

vacature online gezet; we willen ons team heel graag weer aanvullen. Wanneer u iemand kent (of 

bent) die ons team wil komen versterken, schroom niet om te bellen (010-4356608) of te mailen 
(r.horlings@kindcentrumhetspectrum.nl)!  

Zoekt u mee naar een bevoegde, bevlogen, goede, enthousiaste, betrokken leerkracht voor 3 dagen 
in de week? We houden ons zeer aanbevolen! 

 

Nieuws vanuit het Onderwijs 
De (kleine) wielendag was een groot succes bij alle groepen. Vandaar dat we deze dag volgend jaar 

weer gaan organiseren. 

Voor het nieuwe schooljaar willen wij u vragen om uw zoon/dochter 30 augustus de volgende 

spullen mee naar school te geven: 

Oordopjes of koptelefoon Groep 4 t/m 8 

Lege etui Groep 5 t/m 8 

Documentenmap & schaar Groep 8 

 

 

Nieuws vanuit de HEDO/BSO/PSZ 
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Bij de giraffen genieten we volop van alle ontwikkelingen die ieder kind doormaakt.  

Tijdens modderdag hebben ook de giraffen gevoeld en ervaren. 
Bij de groene krokodillen zijn alweer heel veel kinderen 2 jaar geworden. Voor ons 

een moment om de kamer weer aan te passen aan de ontwikkeling van de kinderen.  

Op de BSO en het kinderdagverblijf de Krentenmik gaan we er een leuke zomer van 

maken. 

Het programma van de BSO is inmiddels bekend. 

Er is ook afscheid genomen van de oudste BSO kinderen de Notenkrakers die alweer naar het 

voortgezet onderwijs gaan. De silent disco en bbq was een succes . 

Op de Krentenmik zijn er al vele Oranje Tijgers uitgestroomd om te starten op de basisschool. 

De instroom van kleine Tijgers alweer ingezet. 

 

Mocht u na de zomervakantie nog BSO af willen nemen we hebben nog plek.Tevens zijn er ook nog 

plekken op de PSZ. Neemt u gerust contact op met planning of plaatsing. 

Of belt u vrijblijvend met de teamleider opvang.Dan bespreken we met elkaar de mogelijkheden. 
 

Wijzigen van de huisvestingsplannen 
De afgelopen week is er heel veel ingepakt en schoongemaakt. De kinderen hebben hier heel goed 
bij geholpen. We zijn klaar voor de verhuizing van de groepen. Gisteren en vandaag is er al een 
start mee gemaakt en na het weekend wordt het verhuizen afgerond. 

Na de zomervakantie (30 augustus) de kinderen op de volgende locatie: 

• Wilhelminastraat:  
o Peuterspeelzaal 08.30 -12.30 uur 
o Groep 1 t/m 4 08.45- 14.15 uur 

• Boslaan: 
o VSO en NSO 
o Groep 5 t/m 8 08.40 - 14.10 uur 

 

Belangrijke data 

  Onderwijs Peuterspeelzaal BSO HEDO 

16-07  Vrije dag gesloten gesloten open open 

18-07 t/m 

27-08 
Zomervakantie gesloten gesloten open open 

30-08 Start nieuwe 

schooljaar 

open open open open 

 

Schoolvakanties 2021 –2022 
In de vorige nieuwsbrief stonden 2 datums verkeerd. Deze datums zijn nu aangepast en geel 

gearceerd. 

Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 22-10-2022 

Vrije dag 24-12-2021 

Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01-2022 
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Voorjaarsvakantie 28-02-2022 t/m 04-03-2022 

Goede vrijdag 15-04-2022 

Pasen 18-04-2022 

Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022 

Hemelvaart 26-05-2022 t/m 27-05-2022 

Pinksteren 06-06-2022 

Vrije dag 08-07-2022 

Zomervakantie 11-07-2022 t/m 19-08-2022 

 
Studiedagen schooljaar 2021-2022 

15-10-2021 (onderwijs) 

25-02-2022 (onderwijs) 
19-04-2022 (onderwijs) 
25-05-2022 (gehele IKC) 
 
Een hele fijne zomervakantie. De volgende nieuwsbrief zal op 24-09 weer verschijnen. 

 
Met vriendelijke groet, 
Team IKC Het Spectrum 
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