IKC SPECTRUM NIEUWSBRIEF

Vlaardingen 20-10-2022
Beste ouders/verzorgers,
De kop is eraf, het schooljaar 2022-2023 is in volle gang. Na een zomerperiode waarin er een tof
vakantieprogramma is gedraaid bij de BSO, de Krentenmik letterlijk zonder stroom heeft gezeten
(dank voor uw flexibiliteit tijdens deze periode!) en de Boslaan een metamorfose heeft ondergaan,
zijn we weer volop in beweging.
De ouderavonden op de Krentenmik naar aanleiding van de aanstaande 'transformatie' werden goed
bezocht en samen met u en de pedagogisch medewerkers is de bereidheid en het vertrouwen
gevonden om op een goede manier invulling te geven aan deze transformatie.
Inmiddels is de feestweek op de Boslaan achter de rug; feestelijk en letterlijk in beweging is de
school heropend. Ook was het bezoek aan de Efteling met de hele school een ervaring om nooit te
vergeten.
En trouwens...heeft u de leerlingenraad al aan het werk gezien? Ze zijn inmiddels aan de slag en
hebben al belangrijke overlegmomenten gehad, bijvoorbeeld in het kader van veiligheid in
samenwerking met de politie. Ook zorgden zij ervoor dat iedereen in 'de week van de veiligheid'
veilig kon oversteken en alle vaders en moeders de auto netjes parkeerden.

Er valt genoeg te beleven op ons IKC, we genieten elke dag van uw kinderen en hun ontwikkeling.
Veel leesplezier!
Hartelijke groet,
Ronika Horlings

r.horlings@kindcentrumhetspectrum.nl
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Nieuws vanuit het onderwijs
•

•
•
•
•

Het is voor iedereen fijn om elkaar elke dag te zien en niemand hoeft meer heen en weer te
lopen. Deze start hebben we met z'n allen uitgebreid gevierd in de feestweek. De opening
met de band en wethouders, we zijn naar de Efteling geweest en hebben meegedaan aan een
kleurwedstrijd. Daarnaast heeft iedereen een eigen Spectrumbidon gekregen waar al goed
gebruik van wordt gemaakt.
Ook de Kinderboekenweek was een groot succes. Hierbij hadden we een Gi-Ga-Groene
opening, de schoolboekwinkel met een record aantal verkochte boeken, een
boekenspeurtocht en leerkrachten die in een andere groep gingen voorlezen.
We zijn ook nog de natuur in geweest en hebben lekker op het plein kunnen spelen met onze
wielen tijdens de wielendag.
Naast al deze speciale activiteiten zijn we ook bezig geweest met elkaar leren kennen en met
leren. We zijn gestart met een nieuwe leesmethode 'Atlantis'. Een nieuwe methode is altijd
even wennen en uitzoeken, maar de eerste ervaringen zijn positief.
Na deze drukke, bijzonder periode is het nu tijd voor vakantie. Geniet ervan, rust goed uit en
we zien elkaar 31 oktober weer op school.
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Nieuws vanuit de opvang

•
De komende weken op de Krentenmik, en
ook de voorgaande weken al qua voorbereiding,
staan in het teken van de overgang naar de
nieuwe groepssamenstelling. Vanaf maandag 31
oktober gaan we veranderen en krijgen we 3
groepen van 0-2 jaar en 2 groepen van 2-4 jaar.
•
Er zijn 2 ouderavonden georganiseerd, die
door de ouders druk bezocht zijn. De
ouderbetrokkenheid was enorm groot, de ouders
hebben kennis gemaakt met de nieuwe groepen,
elkaar en de nieuwe leidsters van de groep.
•
Iedere ochtend worden er in de hal
activiteiten gedaan met de oudste kinderen, de
kinderen wennen zo aan de nieuwe
speelgenootjes en de leidsters.
•
Achter de schermen werken wij hard met
elkaar om te zorgen dat de overgang soepel zal
verlopen voor de kinderen en de ouders.
Uiteraard staan we open voor vragen en/of
opmerkingen. We hebben als team enorm veel zin
in de veranderingen.

•
•
•

Op de peuterspeelzaal vierden we in de feestweek extra feest, op vrijdag was juf Barbera 25
jaar in dienst. Een mooi feest met en voor haar met clown Kim, kinderdisco, een
springkussen en een peuter yogales.
Er wordt veel samengewerkt bij de peuterspeelzaal en de kleuters? Zo vond er een leuke
thema-opening plaats in het speellokaal en werken we met dezelfde thema’s.
Er is een Masterchef-wedstrijd gehouden bij de oudste BSO groep, de Notenkrakers. De
kinderen bedachten zelf in teams wat ze wilden maken, moesten zelf de boodschappenlijst
maken en doorgeven en een week later werden de sterren van de hemel gekookt. Een
deskundige jury beoordeelde de gerechtjes en de eerste Spectrum-Masterchef werd
verkozen. Dat smaakte naar meer!

De ouderbijdrage (onderwijs)
De Sinterklaasviering, het Kerstfeest, proosten op Oud & Nieuw, Pasen en Sportdag. Al deze
activiteiten worden betaald vanuit de ouderbijdrage. Zo zijn de leerkrachten van Het Spectrum op
dit moment alweer hard bezig om de Sinterklaasviering dit jaar onvergetelijk te maken!
Regelmatig worden er foto´s van leuke activiteiten geplaatst op Facebook, Instagram en daarnaast
zullen wij ook in de nieuwsbrief terugkoppeling geven van wat er met uw geld wordt gedaan.
De ouderbijdrage is €35,- per schooljaar per kind

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

Kwinknieuws

Wist u dat we de eerste schoolweken na de zomer
tot de herfstvakantie ‘de Gouden Weken’ noemen?
Dat zijn de weken waarin de leerkracht duidelijke
afspraken met de groep maakt. Afspraken over het
gewenste gedrag in de groep en op het plein. Het is
echt goud waard als kinderen vanaf het begin die
regels kennen en daarop aangesproken kunnen
worden. Afspraken maken goed samenwerken
mogelijk in een gezellige sfeer. Hierbij passen
natuurlijk onze nieuwe schoolregels!
De regels van IKC Het Spectrum:
Groot, klein, druk, rustig blij: op IKC Het Spectrum
hoort iedereen erbij.
Voor groot en klein, zullen we aardig en respectvol
zijn.
Al hebben we in werken en leren soms geen zin, we
zetten ons toch altijd in.
We zijn zuinig met het materiaal, het is van ons
allemaal.
In de school is het een wandelgebied, buiten hoeft
dat lekker niet!
We zijn met elkaar al flink aan het oefenen met de
schoolregels. Wie weet kan uw kind er al een aantal
opnoemen?
In de bijlages vindt u het Oudernieuws van Kwink en de Koelkastposter met tips voor thuis.
Met vriendelijke groet,
Caroline Vermeulen
Kwinkcoach
Voor in de agenda:
Herfstvakantie: 24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Studiedag onderwijs: maandag 5 december (HEDO, PSZ en BSO open)
Na de herfstvakantie zal de IKC-Raad zich aan u voorstellen.
Een fijne herfstvakantie gewenst,
De volgende nieuwsbrief zal vlak voor de Kerstvakantie verschijnen.
Met vriendelijke groet,
Team IKC Het Spectrum
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