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Vlaardingen 28-05-2021 
 

Beste ouders/verzorgers, 

Voor u ligt alweer de tweede IKC nieuwsbrief! 

 
De laatste weken voor de zomervakantie zijn ingegaan. In deze weken gebeurt er altijd veel in 

onderwijsland. Er wordt nagedacht over de formatie, de speerpunten worden vastgesteld voor 

volgend jaar en dit jaar mogen we ons plan indienen voor het inzetten van de NPO gelden vanuit de 

overheid. We zien dat met name op leesgebied de kinderen een extra zetje in de rug kunnen 

gebruiken en ook juíst de beter lerende leerling heeft een extra zetje nodig. We wachten niet op de 

NPO gelden. Vanuit eerder ontvangen subsidie starten we aanstaande donderdag met extra hulp op 

leesgebied. Verderop in de Nieuwsbrief kunt u hierover lezen. Zodra er meer bekend is over de 

gelden en hoe we deze definitief zullen inzetten, breng ik u uiteraard op de hoogte. 

 
Ook gaan we de komende periode onze Peuterspeelzaal beter op de kaart zetten; deze groepen 

zitten nog niet vol en hoe mooi is het als we straks een doorgaande lijn hebben tussen 

peuterspeelzaal en basisonderwijs? Kinderen hebben baat bij een goede start op de basisschool en 

door een goede samenwerking tussen onderwijs en de peuterspeelzaal kunnen we hier een mooie 

slag slaan. 

 
De Krentenmik HEDO heeft inmiddels een aardige wachtlijst. We onderzoeken de mogelijkheden om 

deze lijst zo kort mogelijk te maken, zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit. Bijna alle 

Krentenmik collega’s heb ik inmiddels gesproken. Mooie ideeën zijn naar voren gekomen om met 

elkaar te werken aan verbinding met het onderwijs en ook op welke manieren het team zich kan 

professionaliseren. 

 
Op de BSO zijn de kinderen de afgelopen periode vooral druk geweest met het opfleuren van het 

plein onder de bezielende leiding van de BSO medewerkers. Met zonnebloemzaadjes en plantjes ziet 

het er weer wat gezelliger uit; laat de zomer nu maar komen! 

 
Eerder bracht ik u via een update op de hoogte van het toch wel aardig aantal besmettingen op het 

Spectrum, dit bracht onrust met zich mee; groepen moesten onverwachts naar huis. Dank voor uw 

begrip en flexibiliteit. We gaan toch voorzichtig hopen, dat dit soort acties steeds minder voor zullen 

komen.  

 
Nog een kort punt van aandacht; ik krijg al aardig wat verlof aanvragen binnen voor bijvoorbeeld 

een langere zomervakantie. Wanneer ik zo’n aanvraag ontvang, neem ik altijd contact op met de 

leerplichtambtenaar en volg haar advies op in het al dan niet verlenen van toestemming. Via deze 

weg wil ik benadrukken, dat het voor de kinderen én hun leerkracht waardevol is, wanneer zij dit 

schooljaar met hun klasgenoten kunnen afsluiten. De vakantie begint dit jaar al op donderdag 15/7. 

 
Ik wens u 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 
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Nieuws vanuit het Onderwijs 

Vanaf maandag 31 maart starten de gymlessen weer in de 

gymzaal. Het rooster ziet er als volgt uit. De kinderen van groep 5 
starten bij de gymzaal. De kinderen van groep 8 gaan vanuit de 

gymzaal naar huis. Het is nog onduidelijk wanneer het zwemmen 

voor groep 5 weer begint. 
08.40 - 09.30 Groep 5 

09.30 - 10.20 Groep 4 

10.20 - 11.10 Groep 3 

11.10 - 11.30 Pauze 

gymdocent 

11.30 – 12.20 Groep 6 

12.20 - 13.10 Groep 7 

13.10 - 14.00 Groep 8 

 
Volgende week is de laatste dag van het schoolfruit. Wilt u vanaf maandag 7 juni uw zoon/dochter 

weer iedere dag zelf groeten/fruit mee naar school geven? 

 
De resultaten van de Iep zijn binnen. De kinderen hebben hard gewerkt en dat zien we ook in de 

resultaten terug. Goed gedaan groep 8! Van maandag 1 juni t/m vrijdag 4 juni is groep 8 op kamp. 

 
De afgelopen weken hebben we 2 nieuwe rekenmethodes uitgeprobeerd. We zijn nu nog alles op 

een rijtje aan het zetten, welke methode nu het beste aansluit bij ons onderwijs. De knoop wordt 

snel doorgehakt, want we starten het nieuwe schooljaar al met de nieuwe methode. 

 
Nieuws vanuit de HEDO 

De Krentenmik bestond 1 april 46 jaar! We konden dit niet groots vieren, maar gaan 

dit zeker nog doen als het weer mogelijk is! We hebben wel ons plein opgevrolijkt 

met nieuwe beplanting. En zijn druk bezig om onze parasols te vervangen. 
De afgelopen tijd hebben we veel nieuwe baby’s mogen verwelkomen op de Gele 

Giraffen. 
Bij de roze flamingo’s zijn ze inmiddels alweer 1 jaar. 

Bij de Oranje Tijgers stromen alle kindjes uit op weg naar de basisschool. En per juni verwelkomen 

we dan alweer de eerste nieuwe baby op deze groep. 
Kortom op de Krentenmik zijn we volop in beweging. 

 
Vanwege deze beweging komt er per 1-07-21 weer een nieuw teamlid (Bennita van der Weijden) bij 

ons werken op de Groene Krokodillen. In de bijlage stelt zij zich nader voor. 
Zij gaat Monique vervangen die gaat verhuizen na 17 jaar bij ons te hebben gewerkt. Uiteraard gaan 

we daar een mooi afscheid voor organiseren. 

 
Nieuws vanuit de BSO 
In de meivakantie zaten we als BSO met de kinderen van het Spectrum in een eigen ruimte op het 
Ambacht. Niet zoals we de vakantieopvang normaal doen, maar wel een groot succes. We deden 
veel leuke dingen zoals een bezoek aan een boerderij en een voetbalclinic. Ondanks de maatregelen 
dus een succesvolle vakantieperiode.  

De jongste kinderen van de BSO hebben laatst het plein op de Boslaan opgefleurd, ze hebben 
plantjes in vrolijke bakken gedaan en in de grond geplant. Het ziet er nu heel vrolijk uit.   
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Nieuws vanuit de peuteropvang  
Op de peuteropvang zijn we sinds vorige week met een nieuw thema 
bezig: de Groenteboer! 
De kinderen vonden het meteen interessant om de namen van 
diverse soorten groente en fruit te leren kennen. We gaan de 
komende tijd ook veel dingen proeven.   

Wijzigen van de huisvestingsplannen 
Samen met de bouwkundig aannemer wordt op dit moment een verbeterplan uitgewerkt om de 

huisvesting van IKC Het Spectrum aan de Boslaan aan te laten sluiten bij de huidige onderwijsvisie 

en geschikt te maken voor de komende jaren. Hierbij wordt het plan afgestemd op het SUVIS-

traject, waarbij Gemeente Vlaardingen de klimaatinstallatie aan gaat passen, zodat wordt voldaan 

aan de eisen van Frisse Scholen Klasse B. 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 

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! 
 

Vanaf deze week krijgen een aantal kinderen ondersteuning van “M2 dubbele leerkracht”. In de 
bijlage stellen zijn zich voor. De ouders van deze kinderen zijn op de hoogte gesteld. 

 

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 

 
De volgende nieuwsbrief zal op 25-06 weer verschijnen. 

 
Met vriendelijke groet, 
Team IKC Het Spectrum 

 
 


