IKC SPECTRUM NIEUWSBRIEF
Vlaardingen 25-06-2021
Beste ouders en verzorgers,
De zomer is officieel begonnen!!!
Voor ons IKC is deze zomerperiode altijd een hectische periode; een periode waarin plannen
concreet worden gemaakt voor de komende zomermaanden én het komende schooljaar. Op de
HEDO en BSO wordt hard gewerkt om de vakantieroosters rond te krijgen, zodat ook daar de
collega’s kunnen genieten van hun welverdiende vakantie én er natuurlijk ook een uitdagend
programma klaarligt voor de kinderen die naar de opvang komen. Op school en de peuterspeelzaal
maken we ons klaar voor de aanstaande renovatie van ons schoolgebouw aan de Boslaan en zijn we
alvast begonnen met opruimen…en opruimen…en opruimen😊 In deze nieuwsbrief leest u hier meer
over!
Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord heeft de regering de volgende fase van de versoepelingen
aangekondigd. We nodigen u vanaf maandag weer van harte uit op het schoolplein, wanneer u uw
zoon of dochter komt brengen of halen. Helaas kunnen we u nog niet in school ontvangen, omdat
we daar geen onderlinge afstand van 1,5m kunnen garanderen. De schooltijden, zoals ze nu zijn,
houden we aan tot aan de zomervakantie. Wanneer u wacht op het schoolplein, houdt u dan de
1,5m maatregel in acht? Alvast bedankt voor uw medewerking.
Ik wens u alvast veel leesplezier! En mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat
natuurlijk graag!
Hartelijke groet,
Ronika Horlings
Directeur IKC Het Spectrum/de Krentenmik
r.horlings@kindcentrumhetspectrum.nl
Website
De website van IKC Het Spectrum is vernieuwd. Nieuwsgierig?? Kijk dan op
www.kindcentrumhetspectrum.nl
Schoolfotograaf (Peuterspeelzaal en onderwijs)
Donderdag 1 juli komt de schoolfotograaf (Foto Koch). We vinden het fijn dat het nog
lukt dit schooljaar. Vanwege corona zullen er dit jaar geen broertjes en/of zusjes foto's
gemaakt worden. Ook niet van de broertjes en zusjes die al op het Spectrum zitten.
De groepsfoto wordt dit jaar ook anders; de leerlingen worden in een collage geplakt.
De fotograaf is van 09.00 tot 10:00 uur op de locatie Wilhelminastraat en van 11:30 - 14:10 uur op
de locatie Boslaan.
Nieuws vanuit het Onderwijs
We zijn de afgelopen weken bezig geweest met de formatie en de groepsindeling. Alle leerkrachten
zijn ingedeeld en de groepen 2 t/m 7 schuiven door naar hun volgende groep. De kinderen van
groep 1 zijn opnieuw ingedeeld. Zij ontvangen deze indeling via de mail.
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Zoals u in het schema ziet missen er namen en staat er een nieuwe naam bij.
• Edith van Rest, Marijke Valstar en Irene van Waas nemen afscheid van Het Spectrum. Edith
heeft een nieuwe uitdaging gevonden op een andere school. Marijke en Irene stoppen met
lesgeven. Al zal Irene af en toe nog bij ons invallen.
• Karin Menke is een ervaren kleuter leerkracht en zij komt ons team versterken.
De groepen 3 t/m 7 zijn bijna klaar met hun Cito's. De kinderen hebben hard gewerkt. De resultaten
en het rapport krijgen zij 5 juli mee naar huis. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen ook 5 juli hun
rapport. Groep 8 krijgt hun rapport op de afscheidsavond van 9 juli.
Nieuws vanuit de HEDO
De Fotograaf was er weer deze week en alle kinderen staan er weer op. We zijn benieuwd naar het
resultaat.
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De Oranje Tijgers hebben de afgelopen weken weer twee nieuwe kleine tijgertjes mogen
verwelkomen. De grote tijgers ontfermen zich daar graag over.
De Rode Mieren zijn weer gestart met een nieuw thema wij gaan aan de slag met
kosteloos materiaal. De Blauwe pauwen zijn ook begonnen met een nieuw thema:
Emoties
De Gele Giraffen hebben hun ruimte aangepast. De eerste baby’s gaan al zelf
zitten en kunnen nu hun boterham aan tafel eten.
De Roze Flamingo’s werken aan de zelfstandigheid en leren de kinderen eigen keuzes te maken.
De Groene Krokodillen zowel de kinderen als het team hebben een mooi afscheid gehad van
Monique. Bennita zal per 1 juli gaan starten op deze groep.

Nieuws vanuit de BSO
De eerste verhuizing is een feit! De oudste groep van de BSO, de
Notenkrakers, zitten in een nieuw lokaal. De lerarenkamer is nu ons domein en
we hebben er een gezellige groepsruimte van gemaakt (zie de foto). Op
woensdag 7 juli vieren we het Notenkrakers eindfeest! Met onder meer een
BBQ gaan we er een topavond van maken en nemen we ook afscheid van een
aantal kinderen die naar de middelbare school gaan. We zijn trouwens ook al
heel druk bezig met voorbereidingen voor de vakantie opvang. Het gaat weer een zomer vol leuke
en spectaculaire activiteiten worden.
Bij de BSO vindt er een wisseling plaats bij medewerkers. Angel van Duijvelshoff komt het team
versterken, Kirsten van 't Hooft en Mariska van der Vlugt hebben een nieuwe uitdaging bij een
andere BSO gevonden. Maandag 28 juni vanaf 17.00 uur is het afscheidsmoment van Mariska en
Kirsten voor de BSO kinderen en hun ouders. In de bijlage hebben ze nog een stukje voor u
geschreven. Angel zal Kirsten gaan vervangen en voor Mariska zijn we volop aan het werven en al in
gesprek met meerdere kandidaten. Als we meer weten stellen wij u uiteraard op de hoogte.

Nieuws vanuit de peuteropvang
Wat zijn we aan het genieten op onze eigen camping in de klas. De kinderen
vinden het laatste thema, zomer, duidelijk heel interessant. Ze waanden zich al op
het strand en er worden visjes gevangen. Ook hebben we deze week twee keer
van alles geleerd en genoten van activiteiten met het Peuterlab.
Wijzigen van de huisvestingsplannen
De leerkrachten en pedagogische medewerkers zijn begonnen met opruimen. Alle ruimtes en
magazijnen worden opgeruimd en klaar gemaakt voor de verhuizing. U heeft de containers vast wel
bij beide locaties zien staan. De verhuizing zal aan het begin van de zomervakantie plaatsvinden. De
meeste groepen zullen na de zomervakantie starten in hun nieuwe tijdelijke lokaal.
30 augustus starten de groepen 1 t/m 4 en peuterspeelzaal aan de Wilhelminastraat:
•
•

Groep 1-2B, 1-2C en groep 4 op de 1e verdieping.
Peuterspeelzaal, 1-2A en groep 3 op de begane grond.
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De BSO en groep 5 t/m 8 blijven aan de Boslaan. Zij krijgen allemaal een lokaal op de begane
grond.
Het streven is om voor de zomervakantie het plan in grote lijnen gereed te hebben. Zodra de
plannen bekend zijn, zullen wij jullie via deze nieuwsbrief op de hoogte brengen.
Nieuws van de IB-er/Teamleider
Het schooljaar zit er alweer bijna op.
De laatste weken zijn de leerlingen druk bezig geweest met het maken van de Cito-toetsen. De
uitslagen hiervan komen in het laatste rapport.
Na de Cito-toetsen maken de leerkrachten een groepsanalyse. Hierin omschrijven zij welke aanpak
gewerkt heeft voor de groep, voor welke vakgebieden de groep volgend jaar extra instructie nodig
heeft en wat de individuele leerling nodig heeft. Deze analyse bespreken ze dan met mij en daaruit
komen dan per groep een aantal interventies.
Dit jaar doen we dat een anders. De analyse bespreken ze niet vóór de zomer met mij, maar pas ná
de zomer. Bij dat gesprek laat ik dan de nieuwe leerkracht van de groep aansluiten. Zo vindt er
meteen een overdracht plaats. Zo weet de nieuwe leerkracht precies waar er het komende
schooljaar met de groep aan gewerkt moet worden.
In groep 7 zijn de voorlopige adviezen mee besproken met ouders en leerlingen. Dit zijn goede
gesprekken geweest. De leerlingen weten nu waar ze staan, wat er goed gaat en waar ze nog aan
willen of moeten werken. Hopelijk kunnen we komend schooljaar weer scholen gaan bezoeken,
zodat de leerlingen een idee krijgen waar ze heen willen en kunnen.
Graag willen wij een overzicht krijgen van broertjes en zusjes die nog geen 4 zijn en nog niet
ingeschreven zijn. Wij willen natuurlijk heel graag weten of zij ook naar het Spectrum komen. Wilt u
uw zoon/dochter nog inschrijven, neemt u dan contact op met Iris Vrancken
i.vrancken@kindcentrumhetspectrum.nl Ze zijn van harte welkom!
Belangrijke data
16-07
18-07 t/m
27-08

Vrije dag
Zomervakantie

30-08

Start nieuwe
schooljaar

Onderwijs
gesloten
gesloten

Peuterspeelzaal
gesloten
gesloten

BSO
open
open

HEDO
open
open

open

open

open

open

Schoolvakanties 2021 –2022
Herfstvakantie
Vrije dag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Vrije dag
Zomervakantie
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18-10-2021
24-12-2021
27-12-2021
28-02-2022
15-04-2022
18-04-2022
25-04-2022
26-05-2022
06-06-2022
08-07-2022
11-07-2022

t/m 22-10-2022
t/m 07-01-2022
t/m 04-03-2022

t/m 06-05-2022
t/m 27-05-2022

t/m 19-08-2022
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Studiedagen schooljaar 2021-2022
15-10-2021 (onderwijs)
25-02-2022 (onderwijs)
19-04-2022 (onderwijs)
25-05-2022 (gehele IKC)
De volgende nieuwsbrief zal op 16-07 weer verschijnen.
Met vriendelijke groet,
Team IKC Het Spectrum
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