NIEUWSBRIEF
December 2016
VOORLEESWEDSTRIJD
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Hierbij de nieuwsbrief met allerlei leuke weetjes,
maar ook belangrijke informatie over IKC Het
Spectrum.
Mijn werkzaamheden op CBS Het Spectrum in Maassluis
zijn afgerond en ik ben weer volledig (4 dagen per
week) beschikbaar voor IKC Het Spectrum in
Vlaardingen. Hartelijk dank het MT en het team; zij
hebben de afgelopen tijd een aantal taken van mij
waargenomen. Deze taken zal ik nu weer zelf
oppakken.
Wij krijgen feedback over de SPECTRUM app; deze
wordt (nog) niet voldoende bijgehouden. Mijn excuses
daarvoor. Wij zullen dit z.s.m. oppakken en de
SPECTRUM app steeds meer in gaan zetten als
communicatiemiddel. Dus heeft u de app nog niet
gedownload? Ga dan naar de appstore / googleplay!
En vergeet u niet het ouderwaarderingsonderzoek in te
vullen van scholen met succes? Wij zijn benieuwd naar
uw feedback! (onderwijs en organisatie)
Heeft u de informatiegids van Het Spectrum al
bekeken? Zie www.kindcentrumhetspectrum.nl

Wat zijn wij trots op onze geweldige voorleeskanjers
in alle groepen. En wat hebben we genoten van de
verhalen die zijn voorgelezen. Groep 3 t/m 8 deed
afgelopen weken mee met de voorleeswedstrijd. Van
groep 6 t/m 8 zijn kinderen gekozen voor de finale
van de voorleeswedstrijd en dat waren dit jaar Jolie,
Owen en Lukas. Vrijdag 18 november hebben zij als
echte professionals voorgelezen aan een volle zaal,
de keuze voor de winnaar was lastig, maar Jolie uit
groep 8 deed het volgens de jury echt het beste. Van
harte gefeliciteerd, Jolie, op naar de volgende ronde!

Met vriendelijke groeten,
Namens het team, Susanne Snoeij
KWINK OP HET SPECTRUM

SINTERKLAAS

De opvang heeft de eerste periode gewerkt met
het thema "Samen in een groep". Bij dit thema
was het belangrijk om elk kind de gelegenheid te
geven om te kijken of iedereen er was die bij deze
groep hoort. In de herfstvakantie is het thema
"Wat voel ik? Wat doe ik?" begonnen. Het doel
van dit thema is begrijpen dat gevoelens en
gedrag bij elkaar horen.
Het onderwijs heeft van KWINK de lessen rondom
de groepsvorming afgerond. Na de herfstvakantie
is het onderwijs ook begonnen met het thema
"Wat voel ik? Wat doe ik?" begonnen. Het doel
van dit thema is begrijpen dat gevoelens en
gedrag bij elkaar horen. De leerlingen krijgen nu
iedere twee weken een nieuw thema aangeboden.

SINT op de WILHELMINASTRAAT
Wat een geweldig feest is het dat Sint en Piet weer in
Nederland zijn. We snappen natuurlijk dat zij het heel erg
druk hebben, maar we hopen dat ze 5 december tijd
hebben om langs te komen op het Spectrum. We maken er
in ieder geval een gezellige dag van. De peuterspeelzaal
en de groepen 1 t/m 8 verzamelen om 08.50 uur op het
plein van de Wilhelminastraat. Wilt u ook komen kijken?
Van harte welkom naast het plein!
Daarna gaat iedereen naar zijn eigen groep. Misschien
krijgen de kinderen wel een mooi cadeau van de Sint. In
de bovenbouw zijn we benieuwd naar alle prachtige
surprises die de kinderen gemaakt hebben voor elkaar.

Krijgt uw kind
ook wel eens
een opdracht
mee naar huis?
Vraagt u ook
wel eens naar
de KWINK van
de week?
In de bijlage vindt
u de ouderbrief,
die vanuit KWINK
geschreven is.

Op deze dag zijn de kinderen ‘s middags vrij!

SINT op de HOFSINGEL
Op de Krentenmik zitten zoveel leuke en lieve
kinderen, daar vieren we graag een gezellig SINT
feestje mee. Op vrijdagmiddag 2 december vanaf
15.45 – 17.00 uur zijn alle kinderen van de
Krentenmik (en één ouder) van harte welkom op het
plein.

SCHOOLBOEKWINKEL

SAMEN VOOR GEZOND

Op woensdag 12 oktober was de eerste
schoolboekwinkel van het schooljaar 2016-2017. De
kinderen van alle groepen hebben er rondgekeken en
gelezen en zijn er veel boeken gekocht. We vonden het
heel leuk dat er ook ouders, alleen of samen met hun
kind, een kijkje in de schoolboekwinkel kwamen nemen.
De opbrengst was deze keer geweldig, namelijk
€2125,20. Wij werken samen met “Het Keizerrijk”, een
boekwinkel in Maassluis en 15% van de opbrengst is
voor de schoolboekwinkel. Van dit geld betalen we de
onkosten die we maken en kopen we nieuwe boeken
voor de schoolbibliotheek van onze school. Er staan dus
weer een flink aantal nieuwe boeken in de
schoolbibliotheek. Hartelijk dank!

Wij vinden het belangrijk dat
kinderen leren gezonde keuzes te
maken en willen hen helpen bij het
ontwikkelen van gezonde
gewoontes. Thema’s rondom
voeding, beweging en welbevinden
komen binnen IKC Het Spectrum
daarom regelmatig aan bod. Om
ons beleid te onderstrepen hebben
wij onlangs het VIGNET voor de gezonde school
aangevraagd. Er zijn verschillende onderdelen te
behalen, wij hebben ons hierbij eerst gericht op het
thema VOEDING, maar hopen dit binnenkort uit te
kunnen breiden. We hopen u snel te kunnen
informeren of we het vignet behaald hebben of niet!
Wilt u meer info? www.gezondeschool.nl

In juni hebben we afscheid genomen van twee ouders
die jaren heel actief zijn geweest in de
schoolboekwinkel. namelijk Bertine Riekwinkel en
Yvette Goossens. De voorzitter van De
schoolboekwinkel, Andrea Bottemanne, blijft nog wel in
de schoolboelwinkelcommissie, maar geeft de
voorzittershamer aan Wil Hoogendijk.
Dames. allemaal heel hartelijk bedankt voor al het werk
dat jullie zoveel jaren voor de schoolboekwinkel hebben
verzet. Jullie verdienen een gouden griffel.
Als er twee mensen uit een commissie verdwijnen
omdat ze geen kinderen meer op de basisschool
hebben, moet hun plaats ook weer opgevuld worden.
Heeft u zin om onze commissie te komen helpen, dan
kunt u zich aanmelden bij Wil Hoogendijk.
w.hoogendijk@kindcentrumhetspectrum.nl
We vergaderen 3 à 4 keer per jaar. Het zijn korte
vergaderingen waarin we veel zaken regelen zoals het
verzorgen van de schoolboekwinkel, de
voorleeswedstijd en nog 2 activiteiten voor kinderen.
Deze activiteiten hebben als doel het promoten van
lezen!
De afgelopen weken zijn de voorleeswedstrijden
gehouden. De winnaar dit jaar is Jolie Mooij uit groep
8b. Zij gaat door naar de volgende ronde waar alle
winnaars van de Vlaardingse basisscholen aan
meedoen. Jolie, van harte gefeliciteerd en veel succes
bij de volgende ronde.
Met vriendelijke groet,
De leden van de schoolboekwinkelcommissie.

MAATJES LEZEN
Groep 8 & 5 en
groep 7 & 4
lezen iedere
week samen
tijdens het
maatjes lezen.
SAMEN LEZEN
is leuk en
leerzaam!

10 november hebben we met de
kinderen van de basisschool met
het NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
meegedaan. Heerlijk, gezond en
gezellig! Dit hebben we tegelijk
met ongeveer 520.000 kinderen in heel Nederland
gedaan. Zo laten we samen zien hoe belangrijk een
gezond ontbijt is. Het is een goede start van de dag
en geeft kinderen voldoende energie om te spelen,
leren en ontwikkelen.
Wilt u meer info? www.schoolontbijt.nl Wilt u tips voor een
afwisselend en gezond ontbijt? www.voedingscentrum.nl

We hebben ons aangemeld voor
EU SCHOOLFRUIT. Hierbij kunnen
de kinderen kennismaken met
verschillende soorten groenten
en fruit. Het fruit wordt op school
geleverd, en uitgedeeld in de
groepen. Dit loopt van 7
november 2016 t/m eind april
2017.
Wilt u meer info? www.EUschoolfruit.nl

ATELIERS
Hoort u thuis ook wel eens iets over robots,
filosoferen, leren leren, muziek, drama, bewegen,
programmeren, handvaardigheid, Engels of
techniek? Grote kans dat uw kind een ATELIER les
heeft gevolgd! De kinderen geven aan de lessen heel
erg leuk te vinden en kijken altijd erg uit naar de
woensdag en de vrijdag.

IKC RAAD

TEAMSCHOLING
Ook dit jaar is onze teamscholing gericht op het
verbeteren van onze kwaliteit en het vormgeven aan
ons profiel.

Als IKC raad zijn we al een aantal keer bij elkaar
gekomen. We hebben er dit jaar een nieuw raadslid bij:
Heel hartelijk welkom aan Kirsten van de Werp (BSO
IKC het spectrum), zij vervangt Cora-Elise de Bruin.
We hebben o.a. de volgende punten besproken:

- De informatie avond op het IKC, waarbij de IKC
Raad aanwezig was en er verder diverse
workshops voor ouders gegeven werden. Wij zijn
er trots op dat IKC Het Spectrum zich hier zo goed
gepresenteerd heeft.
- De Advies raad; deze is opgestart en een
vertegenwoordiging vanuit de IKC raad van Het
Spectrum zal aan de adviesvergaderingen
deelnemen, om via deze weg een brug te slaan
naar de Centrale UN1EK Raad, waar Stichting
brede onderwerpen worden behandeld.
- De IKC raad was bijv. aanwezig op de
Adviesraadvergadering, waar de nieuwe tarieven
voor de kinderopvang werd besproken. Een
duidelijke uitleg is ontvangen, met een positief
advies aan de CUR als resultaat. Ook worden de
opmerkingen en aanbevelingen meegenomen
richting het CvB. Een mooi praktijkvoorbeeld van
de werking van de nieuwe
medezeggenschapsstructuur binnen UN1EK
- Vignet GEZONDE SCHOOL. De IKC raad staat
volledig achter het beleid van de gezonde school
en de manier waarop Het Spectrum dit inzet.
Hiertoe werd een verklaring ondertekend door
Susanne en Cynthia. Het Spectrum zal op korte
termijn de aanvraag voor het vignet indienen.
Met vriendelijke groet,
De leden van de IKC Raad

Dit staat o.a. centraal voor het IKC team:
- Samen voor gezond, o.a.:
o Bewegend leren (kinetisch leren)
o Identiteit
o Sociaal emotioneel leren (KWINK)
- 21st century skills en onze visie op leren en
ontwikkelen
- Doorgaande lijn 0-6 jaar: BOSOS;
Dit is een kindvolgsysteem op de brede
ontwikkeling voor kinderen. We krijgen hierbij
ondersteuning van Mw. Ellen Voogt
Dit staat o.a. centraal voor het onderwijs team:
- Oplossingsgericht communiceren; we krijgen
hierbij begeleiding van Mw. Frieda Hoppe. Op
deze manier willen we onze onderlinge
communicatie en interactie met ouders en
kinderen verbeteren
- Zicht op ontwikkeling:
We zijn aan de slag gegaan met directer sturen
op doelen n.a.v. het werk in de groep en de
toetsen. Dit verwerken we in een groepsplan. Dit
groepsplan hebben we hiertoe op nieuwe manier
vormgegeven
- Begrijpend lezen; We krijgen hierbij begeleiding
van Dhr. Joop Stoeldraaijer. We maken een plan
van aanpak waarbij technisch lezen,
woordenschat en kennis van de wereld centraal
staan om het begrijpend lezen te verbeteren.
- Ateliers / 21st century skills; we ontwikkelen een
programma waarbij 21st century skills een plekje
krijgen binnen ons aanbod.
Dit staat o.a. centraal voor het opvang team:
- BOSOS implementatie van januari 2017
(HEDO en PSZ)
- Allemaal horrizontaal; nieuwe manier van werken
in de HEDO (januari 2017)
- Verdieping pedagogiek
- Knap lastig
- VVE
- Werkplezier Coach
- Jongerenwerker
- Onderwijsassistent
- 21st century skills

ALLEMAAL HORIZONTAAL

RAAD VAN TOEZICHT

Op woensdag 23 november was er voor de ouders van
de hele dag opvang (HEDO) een informatieavond over
de nieuwe manier van werken. Alle groepen worden
horizontale doorgroei groepen. Hierbij stromen kinderen
in in een groep met kinderen van ongeveer dezelfde
leeftijd. Zij blijven gedurende de 4 jaar dat zij op de
HEDO zitten als groep bij elkaar en groeien gelijktijdig
op. Op deze manier kunnen de pedagogisch
medewerkers kinderen optimaal ondersteunen in hun
ontwikkeling en ouders gerichte informatie en / of
ondersteuning bieden rondom de ontwikkelingsfase van
hun kind.
De opkomst was heel hoog, fijn dat u allen zo
betrokken bent. We kijken terug op een plezierige
avond en kijken uit naar januari waar we op deze
manier graag aan de slag gaan!

Op donderdag 17 november hebben Dhr. Luc
Verburgh en Dhr. Ad Vogel een bezoek gebracht aan
IKC Het Spectrum. Zij zijn leden van de Raad van
Toezicht van UN1EK. Leden van de Raad van
Toezicht hebben regelmatig contact met het College
van Bestuur van UN1EK en houden toezicht op de
plannen en de uitvoering daarvan binnen de
Stichting. Zij zijn begonnen met een ronde langs de
UN1EK locaties om daar nader kennis te maken met
de organisatie. Wij hebben een prettig gesprek
gehad waarbij we onze plannen en onze aanpak
hebben toegelicht.
Bent u ook benieuwd naar de achtergrond van onze organisatie?
U kunt bijv. bij Susanne Snoeij het IKC jaarplan opvragen. Daar
staan de doelen van het IKC voor het schooljaar omschreven.

OUDERPANEL IKCRAAD
Wilt u zich ook aanmelden voor het ouderpanel
van de IKC raad? U krijgt dan een aantal keer per
jaar een mail met wat vragen rondom beleid en
organisatie van IKC Het Spectrum. Stuur een email naar: ikcraad@kindcentrumhetspectrum.nl

COMMUNICATIE
010 4356608

Onderwijs en algemene informatie:
Boslaan / bovenbouw:
010 4356608
Wilhelminastraat / onderbouw: 010 4354293
Opvang en algemene informatie:
Hofsingel / Krentenmik HEDO: 010 4357232
Boslaan / BSO:
010 4600777
Wilhelminstraat / PSZ:
010 4354293

E-MAIL
Onderwijs en algemene informatie:
info@kindcentrumhetspectrum.nl
Hele dagopvang:
krentenmik@kindcentrumhetspectrum.nl
BSO:
PSZ:

U kunt een bidon voor € 3,- bij
Marcole Kraaijeveld kopen.
(Boslaan, maandag en donderdag)
VAKANTIE ROOSTER en VRIJE DAGEN

TELEFOON
Directeur mw. S. Snoeij

WATER IS GEZOND
Is uw zoon of dochter zijn/haar bidon
kwijt?
Of wilt u een bidon extra?
Dat kan!

bso@kindcentrumhetspectrum.nl
psz@kindcentrumhetspectrum.nl

WEBSITE
www.kindcentrumhetspectrum.nl
Hier vindt u bij downloads o.a. de
informatiegids van Het Spectrum
TWITTER
Heeft u onze twitteraccount al ontdekt?
@IKCHetSpectrum
SCHOOLPRAAT SPECTRUM-APP
Kent u onze Spectrum-app al?
Te downloaden via de appstore of
googleplay
DIGI-DUIF: YOU CONNECT
Snel op de hoogte van nieuwe berichten
via digiduif? Deze app stuurt u een
pushberichtje als er een mail
binnenkomt.

De schoolvakanties worden in overleg met de
verschillende schoolbesturen uit de regio voor het
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs vastgesteld.
Het vakantierooster voor het schooljaar 2016-2017

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

17 okt t/m 21 okt 2016
26 dec 2016 t/m 6 jan 2017
27 feb t/m 3 mrt 2017
14 april t/m 17 april 2017
24 april t/m 5 mei 2017
4 en 5 juni 2017
7 juli t/m 18 aug 2017

STUDIEdagen leerkrachten:
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn op deze dagen vrij
Wo
14 september 2016
Wo
9 november 2016
Ma
16 januari 2017
Do
13 april 2017 (aansluitend op het Paasweekend)
Di
6 juni 2017
(aansluitend op het Pinksterweekend)
ONDERBOUW vrije dagen
Alle leerlingen van groep 1 t/m 2 zijn op deze dagen vrij
Vr
Vr
Vr
Vr
Vr

14 oktober 2016 (aansluitend op de herfstvakantie)
9 december 2016
24 februari 2017 (aansluitend op de voorjaarsvakantie)
24 maart 2017
16 juni 2017

Wij verzoeken u om bij het plannen van kortere en langere
vakanties rekening te houden met het vakantierooster. Het is
slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk om vakantieverlof op
te nemen buiten de vastgestelde vakanties. Wij houden ons bij
de beoordeling van verlofaanvragen strikt aan de leerplichtwet.

Jaarplanning
Schooljaar 2016-2017

Ouders

DECEMBER 2016
28
Spreekavond groep 1-2

5
SINT
Alle lln ‘s middags vrij

12

19

29

6

13
IKC Raad 4

20

30

7

14

21

1

8

15

2

9
Groep 1/2 vrij 2

16

22 ‘s middags alle lln vrij
’s avonds KERSTviering
18.15 u groep 1-4
19.30 u groep 5-8
23

Deze maand: bestelling
26
KERSTVAKANTIE

2
KERSTVAKANTIE

27

28

JANUARI 2017
16
STUDIEDAG 3
Alle lln vrij

23

3

9
GEDRAGSWEEK
Nieuwjaarsreceptie
Het Spectrum
10

17

24

4

11

18

25
Nationale voorleesdagen
t/m 6 februari

29

5

12

19
OT 3

30

6

13

20
Filmavond groep 7/8

30
Week van de
duurzaamheid

6

13

20

31

7

14

21

1

8

15

22

2

9
IKC Raad 5

16

23
Rapport mee

3
Warme truiendag

10

17

24
Groep 1/2 vrij 3

26
Gedichtendag
Start poëzieweek
t/m 1 feb

FEBRUARI 2017

27

