IKC SPECTRUM NIEUWSBRIEF

Vlaardingen 22-04-2022
Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Dat betekent een korte terugblik en uiteraard een
vooruitblik. Het afgelopen schooljaar stond, naast intens verdrietige en gelukkig ook veel blije
gebeurtenissen, in het teken van verbinding. De verbinding tussen de verschillende locaties, verbinding
met u als ouder, met de kinderen en met de collega's van de verschillende werksoorten op ons IKC.
Helaas bleef Corona een groot deel van het jaar een rol spelen, waardoor verbinding regelmatig 'op
afstand' moest plaatsvinden. Gelukkig konden we u via Facebook, de mail en de foto's op de
Spectrumapp meenemen in onze ontwikkelingen. Vanaf deze plek, wil ik u hartelijk bedanken voor uw
begrip, betrokkenheid en flexibele inzet!
Wanneer we een vooruitblik werpen op ons IKC staan er mooie ontwikkelingen op de agenda.
Op de Krentenmik werken we toe naar het werken met 5 opvanggroepen én het behouden van onze
visie. Over het proces en de gevolgen bent u en wordt u meegenomen via de mail.
De BSO heeft weer een uitdagend vakantieprogramma voorbereid; wat een feest voor de kinderen die
hier de vakantie doorbrengen! Er is verbinding gelegd tussen de PM’ers van de peuters en de
leerkrachten van de onderbouw; samen wordt gewerkt aan een doorgaande lijn en eenheid. Op deze
manier creëren we een stevige basis.
Voor onderwijs richten we de pijlen, net als afgelopen jaar, op rekenen en lezen. Komend jaar komen
daar 2 speerpunten bij; Sociale Veiligheid en Bewegend Leren. Zonder veiligheid is er geen basis tot
ontwikkeling, vandaar dat dit ons speerpunt is voor komend jaar. Daarnaast is ons motto; 'Samen Voor
Gezond', dus sportieve activiteiten en bijvoorbeeld de
schoolsporttoernooien kunnen niet uitblijven. Gelukkig
hebben we straks een nieuwe gymmeester, meester Tim. Hij
zal zijn enthousiasme voor bewegen ongetwijfeld
overbrengen aan de kinderen, collega's en wellicht ook aan
u als ouder 😉
Het SpeelLeerBeweeg-lokaal op de Boslaan krijgt langzaam
vorm. Ook hier zal volgend jaar, door álle groepen, véél
bewogen, gespeeld en geleerd worden! En, u heeft de
berichten vast gelezen, vanaf nu is er op ons IKC een heuse
Kinderraad. De stem van de leerling is van groot belang.
Deze Kinderraad zal met ons meedenken en ons adviseren.

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

Ondertussen wordt er nog steeds keihard gewerkt aan ons gebouw aan de Boslaan. Streven is om op 22
augustus met de BSO, Peuters én Onderwijs gezamenlijk daar het schooljaar te openen en de deuren
van de Wilhelminastraat te sluiten. Een uitgebreide feestweek staat op het programma wanneer echt
alles ingericht en klaar is, dat duurt nog wel even en uiteraard ontvangt u hierover tegen die tijd meer
informatie.
Voor nu wens ik u en uw gezin van harte een zonnige zomer toe!
Eén tip; Houdt u de komende week vooral uw brievenbus in de gaten:)
Hartelijke groet,
Ronika Horlings
r.horlings@kindcentrumhetspectrum.nl
Nieuwe schooltijden
We starten na de zomervakantie allemaal op de Boslaan. Daarom zijn er ook nieuwe tijden, die zijn voor
iedereen gelijk:
•
•

Onderwijs: 08.45 – 14.15 uur
Inloop vanaf 08.35 uur
Peuterspeelzaal: 08.45 – 12.45 uur
Inloop vanaf 08.35 uur

Nieuws vanuit het onderwijs
De vakantie staat voor de deur en we kunnen terugkijken op
een gezellige periode met verschillende activiteiten:
• De kinderen gingen rollend over het plein met de
wielendag.
• De kleuter/peuter verwendag is een groot succes
geweest met een springkussen, een goochelaar en een
ijsje. Deze dag hebben we mogelijk kunnen maken
door de ouder bijdrage. Dank hiervoor.
• Groep 8 heeft de sterren van de hemel gezongen en
gespeeld tijdens hun musical op de afscheidsavond.
• Juf Petra is getrouwd op school
• De kinderen van de Wilhelminastraat zijn nog een
kijkje gaan nemen bij de Boslaan.
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•

Voor het nieuwe schooljaar willen wij u vragen om uw zoon/dochter 22 augustus de volgende
spullen mee naar school te geven:
Oordopjes of koptelefoon
Lege etui
Documentenmap
Schaar

Groep 3 t/m 8
Groep 4 t/m 8
Groep 7 en 8
Groep 8

De Kindercoach
Soms zit je kind niet zo lekker in zijn vel. Als dit lang duurt geeft een kind een signaal af. Boosheid,
verdriet, angst, teruggetrokkenheid, niet kunnen slapen of piekeren zijn voorbeelden van zulke signalen.
Je maakt je zorgen om je kind. Op dat moment kan een kindercoach uitkomst bieden. Kindercoaching is
een laagdrempelige kortdurende vorm van hulpverlening. Spelenderwijs gaat een kindercoach op zoek
naar de kwaliteiten en mogelijkheden van het kind. Zo leert het kind (weer) op zichzelf vertrouwen!
Sinds 1 mei ben ik kindercoach op Het Spectrum. Mocht er behoefte zijn aan hulp voor uw kind, kunt u
dit aangeven bij de leerkracht(en) van uw kind. Zij kunnen dan via de intern begeleider de kindercoach
inschakelen.
Caroline Vermeulen
Kindercoach IKC Het Spectrum
c.vermeulen@kindcentrumhetspectrum.nl

‘Het mooiste wat je
kunt worden is jezelf.’

Nieuws vanuit de opvang
•
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Nieuws vanuit de opvang
• Op de opvang hebben we de afgelopen tijd veel buiten kunnen wandelen, spelen met water en
genoten van het fijne weer. De belevingen heeft u kunnen zien in de Spectrum app. De
vakantieopvang start per aanstaande maandag voor de BSO en wat zijn we weer trots op ons
programma!
• U bent al op vakantie geweest of gaat nog aankomende weken. Zo ook de pedagogisch
medewerkers. De roosters zijn al aankomende vakantieweken rond voor zowel de Krentenmik en
BSO.
• Geniet van u vakantie mocht u nog gaan. We houden u ook tijdens de vakantie op de hoogte van
de belevingen van uw kinderen.
Voor in de agenda
De studiedagen voor het nieuwe schooljaar zijn bekend:
vrijdag 30-09-2022 (onderwijs)
maandag 05-12-2022 (onderwijs)
maandag 06-03-2022 (onderwijs)
dinsdag 11-04-2023 (onderwijs)
woensdag 221-06-2023 (Hele IKC)
Activiteiten en meer in de bijlages
➢ Even voorstellen: onze nieuwe leerkrachten
➢ Flyer: activiteiten Minters
➢ Activiteiten ViB
Een fijne zomervakantie gewenst,
De volgende nieuwsbrief zal in oktober weer
verschijnen.
Met vriendelijke groet,
Team IKC Het Spectrum
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