IKC SPECTRUM NIEUWSBRIEF
Vlaardingen 23-04-2021
Beste ouders en verzorgers,
We zijn natuurlijk niet voor niets een IKC, dus vanaf vandaag verschijnt er iedere maand een IKC
nieuwsbrief. Het is nu een hele ‘lap’ tekst. Nieuws uit het onderwijsveld, uit de kinderopvang, de
BSO (wat fijn dat we weer open zijn!), de peuterspeelzaal en de zorg; we zijn trots en delen graag
zoveel mogelijk informatie met u. Voor de volgende nieuwsbrief zullen we nog wat meer inzoomen
op een goede, overzichtelijk vorm en inhoud. Gelukkig is het (bijna) weekend, hopelijk heeft u alle
tijd om lekker te lezen!
De afgelopen weken heb ik kennis mogen maken met de kinderen en met al veel collega’s. We
hebben gesprekken gevoerd, waaruit o.a. blijkt dat er met ontzettend veel plezier en bevlogenheid
gewerkt wordt op De Krentenmik én op Het Spectrum. Dat is fijn om te horen, maar vooral ook om
te zien.
Wellicht heeft u gehoord dat er vanuit de overheid subsidie lijkt vrij te komen voor de scholen om
eventuele -door Corona opgelopen- achterstanden weg te werken. Samen met het MT onderzoeken
we bij welke inzet van deze gelden de ontwikkeling van de kinderen het best tot z'n recht komt.
Natuurlijk houd ik u op de hoogte en zullen we wanneer de plannen klaar zijn deze – op hoofdlijnenmet u delen.
Via deze weg wil ik graag mijn waardering uitspreken naar u als ouders; het zal vast niet meevallen
om soms in de vroege ochtend te moeten schakelen wanneer blijkt dat uw zoon of dochter niet naar
school of de opvang kan vanwege bijvoorbeeld quarantaine of een verkoudheid en de daarbij
behorende maatregelen. Óók waardering voor alle collega’s, die steeds weer alles op alles zetten om
de groepen, zowel in de opvang als in het onderwijs, bemand te krijgen. Het lukt niet altijd, maar
wel heel vaak. Laten we hopen, dat Corona langzaam maar zeker naar de achtergrond verdwijnt, er
geen sprake meer hóeft te zijn van cohorten en we weer volop van én met elkaar kunnen leren!
Voor nu wens ik u zonnige dagen toe!
Ronika Horlings
IKC directeur Het Spectrum/De Krentenmik
r.horlings@kindcentrumhetspectrum.nl
De aansturing op IKC Het Spectrum
Elk IKC van UN1EK werkt met een vaste structuur van aansturing: een IKC-directeur, een
teamleider onderwijs en een teamleider opvang. Op Het Spectrum werken momenteel een IKCDirecteur, een teamleider onderwijs en twee teamleiders opvang. Mw. Janette Abbink was
momenteel werkzaam op IKC De Schakel én IKC Het Spectrum. Janette zal daarom vanaf 1 mei
volledig werkzaam gaan zijn op IKC De Schakel. Zij gaat zich inzetten om op deze locatie de IKContwikkeling verder tot ontwikkeling te brengen.
Dit betekent dat vanaf 1 mei mw. Jeanette van der Burg zowel de HEDO, de PSZ als de BSO zal
gaan aansturen. In de komende maand verzorgt Janette de overdracht naar de IKC-Directeur, mw.
Ronika Horlings en mw. Jeanette van der Burg. Ik bedank Janette alvast voor haar inzet voor de
kinderen van IKC Het Spectrum en wens haar veel succes op IKC De Schakel!
Berry Hakkeling
Clusterdirecteur UN1EK
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Nieuws vanuit het Onderwijs
De leerlingen van groep 8 hebben dinsdag 20 en woensdag 21 april hun eindtoets gemaakt. Wat een
Kanjers zijn het! Ze hebben goed geconcentreerd de toets gemaakt. Eind mei zijn de resultaten
beschikbaar en worden ze gedeeld met de ouders.
Vandaag heeft de dag in het teken gestaan van de Koningsspelen. Leuk dat
er zoveel kinderen verkleed waren. Daarnaast zijn de kinderen sportief
bezig geweest met verschillende spelletjes. De peuters, groep 1 en 2
hebben spelletjes gespeeld op het plein van de Wilhelminastaat. De
groepen 3 t/m 8 zijn naar het Hof gegaan om daar het spel “Water en
vuur” te spelen. Ook hebben de groepen het lied ‘Zij aan zij’ (Kinderen
voor kinderen, koningsdaglied 2021) gedanst in hun eigen groep. Wat een enthousiasme van de
kinderen. AC bedankt voor het organiseren en meehelpen!

Nieuws vanuit de HEDO
De Gele Giraffen zijn de heel dag bezig met ontwikkelen en ontdekken. Omrollen naar je buik en
soms terug. Gericht iets pakken en soms iets afpakken. Veel van de tijd brengen we gezamenlijk op
het kleed door, zodat we de veiligheid bieden en de kinderen kunnen helpen.
De Oranje Tijgers zijn druk bezig geweest met het thema: “Er woont een
huisdier bij mij thuis”. Het was een leuk en leerzaam thema. Eerst een
huishoek met huisdieren erin, daarna als toevoeging de dierenarts en als
afsluiting hadden we ook een dierenwinkel.
De kinderen uit de Groene Krokodillengroep zijn nu allemaal 1 jaar. We
gaan regelmatig een wandeling maken in het hof. Op deze manier
stimuleren wij de zelfstandigheid van de kinderen en oefenen we de grove
motoriek.
De Roze Flamingo’s spelen op het moment veel met open eind materiaal. Het
kost niks en eigenlijk is het niet bedoeld voor speelgoed, maar dat maakt het
juist zo leuk. Ze kunnen (met hulp) op een eigen creatieve manier hiermee
spelen.
De Rode Mieren slapen sinds kort op stretchers. Het was even wennen, maar
nu gaat het goed. Het nieuwe thema is: ”Ik ontdek mijn lichaam”. De kinderen
weten al een hoop lichaamsdelen de benoemen en aan te wijzen.
Op de Blauwe Pauwen werken de kinderen druk met thema's. Gebeurtenissen of seizoenen worden
gekoppeld aan thema's zodat het thema écht leeft bij de kinderen. Nu het voorjaar is vinden de
kinderen het boek “Wie heeft er op mijn hoofd gepoept” heel leuk. Ook zien wij hoe zaadjes groeien
en koken wij soms onze eigen maaltijden.

Nieuws vanuit de BSO
Feest: eindelijk weer open! Afgelopen maandag is de BSO weer
officieel opengegaan en wat zijn we daar als BSO-team ontzettend blij
mee. Weer gezellig alle kinderen in de groep in plaats van alleen
noodopvang. We hebben natuurlijk nog wel wat regels en cohorten om rekening mee te houden,
maar we merkten in de eerste week hoe goed dat meteen liep en dat de kinderen dat snappen en
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het eigenlijk vanzelf loopt. De kinderen werden feestelijk ontvangen met slingers en ballonnen op de
BSO. En de eerste activiteiten waren weer een succes, zo zijn er kaarsen gemaakt en slijm.
Let op! In de meivakantie is de vakantieopvang open in een eigen cohort en eigen ruimte op het
Ambacht aan de Goudsesingel.

Nieuws vanuit de peuteropvang
De afgelopen weken zijn de kinderen van peuteropvang het Spectrum druk in de
weer geweest met het thema Boerderij. En voor dat thema werkten we met het
thema Jonge Dieren, dus we zijn lange tijd bezig geweest met dieren en de
boerderij. We hebben meerdere dieren geknutseld, geoefend met knippen,
plakken en prikken en hebben veel themaboekjes gelezen. Ook werd er veel
gespeeld in de boerderijhoek met de vele dieren. Ook de dierengeluiden en de
namen van de dieren hebben we goed geoefend. Ook zitten we weer dagelijks in
de kring met de kinderen, dan nemen we de dagritmekaarten door en zingen we het namenlied.
Wijzigen van de huisvestingsplannen
De rest van het jaar 2021 zal mede in het teken staan van de wijzigingen van ons gebouw aan de
Boslaan. Op dit moment speelt er zich nog van alles achter de schermen af. Zodra wij meer
informatie hebben, wordt deze met u gedeeld.

Nieuws van onze IB-er
Opvang. Via deze nieuwsbrief wil ik mijzelf graag voorstellen aan de
ouders van de opvang. Mijn naam is Elske Boeser. Ik ben getrouwd met
Martijn en heb twee kinderen; een zoon van 15 en een dochter van 12. Ik
houd erg van (voor)lezen, zingen en wandelen met onze hond, die
inmiddels bijna 2 jaar is. Ik werk inmiddels 22 jaar in het onderwijs.
Hiervan heb ik ruim 16 jaar gewerkt als leerkracht in Schiedam. Daarna
heb ik vijfeneenhalf jaar als intern begeleider gewerkt op een school in
Rotterdam, waar ik ook zorgcoördinator was van de peutergroepen. Sinds
september 2020 werk ik als intern begeleider op IKC Het Spectrum. De
opvang is onderdeel van dit IKC. Wanneer uw zoon of dochter staat
ingeschreven op Het Spectrum en er zijn zorgen rondom de ontwikkeling
of is er sprake van een ontwikkelingsvoorsprong, dan kan ik als intern
begeleider al in de voorschoolse periode betrokken worden. Op deze manier komt er een mooie
doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs binnen IKC Het Spectrum.
Onderwijs
Het is gelukt! De cito-periode is achter de rug en bijna alle leerlingen zijn getoetst. Alle analyses zijn
gemaakt en het is goed om te zien dat er in alle groepen groei is geweest. Die groei is nog niet
voldoende om te voldoen aan de ambities die we gesteld hadden, maar we komen een eind in de
goede richting. Alle groepsbesprekingen met de leerkrachten zijn ook geweest en het is fijn om te
merken dat de leerkrachten hun groep goed in beeld hebben. Ze weten wat al heel goed gaat en
waar nog aan gewerkt moet worden.
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In groep 3 zijn we dit schooljaar gestart met een nieuwe methode waarin leren lezen, spelling en
woordenschat naast elkaar worden aangeboden. De overstap naar deze methode is een goede keus
geweest. De leerlingen in groep 3 hebben nog nooit zo hoog gescoord op de Cito als dit jaar.
We zijn nu op zoek naar een nieuwe rekenmethode voor het volgende schooljaar. Momenteel zijn we
er 2 aan het uitproberen; ‘De Wereld in Getallen 5’ en ‘Getal & ruimte junior’. Na de meivakantie
zullen we een keuze maken. De laatste weken voor de zomervakantie gebruiken we dan om een
overstap programma te volgen en na de zomervakantie zullen we in alle groepen met de nieuwe
methode gaan werken. Vraagt u maar eens aan uw zoon of dochter wat zij tot nu toe van de nieuwe
methodes vinden. In de klas horen we alleen positieve geluiden. We kunnen niet wachten tot de
nieuwe methode er is.
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De volgende nieuwsbrief zal op 28-05 weer verschijnen.
Met vriendelijke groet,
Team IKC Het Spectrum
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