NIEUWSBRIEF
1 september 2014

19e jaargang nummer 1
GEDRAGSWEKEN EN INFORMATIEAVOND

Beste ouder(s) / verzorger(s) en leerlingen,
Maandag zijn we allemaal weer op school begonnen.
We hopen dat iedereen een goede zomervakantie
heeft gehad.
In deze nieuwsbrief een aantal organisatorische
zaken en een vooruitblik op de plannen die we voor
dit schooljaar hebben gemaakt.
Leest u vooral ook de bijlages goed. Daar zijn o.a.
de gymtijden en jaarplanning in opgenomen.
Wij wensen alle kinderen
een fijn, gezellig en
leerzaam jaar toe.
Veel plezier en succes in
je nieuwe groep!
Met vriendelijke groeten,
Susanne Snoeij
JAARPLAN
CBS Het Spectrum maakt elk jaar een
schooljaarplan. In dit schoolplan worden de plannen
voor het nieuwe schooljaar opgenomen op het
gebied van bijv. onderwijs, nascholing en gebouwen.
Het komende schooljaar staan op CBS Het Spectrum
o.a. de volgende zaken centraal:
Rekenen:
- Verder met de nieuwe rekenmethode in gr. 3 t/m 8
- Reken- en cijfermuur in groep 1 en 2
- Teamscholing en individuele scholing leerkrachten
- Afspraken rondom didactiek (lesgeven) en
klassenmanagement
Passend onderwijs / Zorg en ondersteuning:
Sociaal emotioneel:
- Werken met het leerlingvolgsysteem KIJK en ZIEN
- Werken met groepsplan gedrag
- Methode voor sociaal emotionele ontwikkelen.
Ondersteuning:
- Ondersteuningsplan en ondersteuningsteam
- Werken met groepsplannen en leerlijnen
- Werken met een intern ondersteuningsteam
- Ontwikkelen van een nieuw rapport
Ontwikkelingen Integraal Kindcentrum (IKC):
Vanaf 1 oktober zijn wij één organisatie.
Dit vraagt nog verdere afstemming en ontwikkeling.
Bijv. op het gebied van ondersteuning, pedagogisch
klimaat en doorgaande leerlijnen.
- Er komt een nieuwe huisstijl, website en
informatiegids.
- Uitwerking van het profiel “Samen voor gezond”
In de loop van het jaar zullen deze 3 hoofdthema’s
tijdens o.a. teambijeenkomsten en studiedagen aan
bod komen.

Het nieuwe schooljaar is gestart. Voor de meeste
leerlingen een nieuwe leerkracht, voor sommigen
ook een nieuw gebouw of een nieuw klasgenootje.
En voor onze (bijna) 4 jarigen die net op school
zijn is alles nieuw!
Na de zomervakantie is het altijd weer even
wennen op school. Daarom maken we in het begin
afspraken met elkaar, zodat het duidelijk is wat je
van elkaar kan verwachten en hoe je het prettigst
met elkaar omgaat in de groep.
In september en januari zijn gedragsweken
ingepland. In september besteden we extra veel
aandacht aan de groepsvorming. Om dit proces
positief te beïnvloeden doen we spelletjes met de
kinderen, voeren we gesprekken en doen we
oefeningen. Zo leren de kinderen elkaar kennen en
zijn de afspraken voor iedereen weer duidelijk.
Op het gebied van de lesstof staan er in elke groep
weer andere zaken centraal, bijvoorbeeld Veilig
Leren Lezen in groep 3, engels in groep 7 of op
weg naar het voortgezet onderwijs in groep 8.
Hoeveel huiswerk je krijgt verschilt bijv. per
groep, of wat je op de computer leert en of je een
boekbespreking houdt of niet.
En hoe werkt dat eigenlijk bij de kleuters in een
grote en een kleine kring? En op welke manier
wordt er in drie niveaus lesgegeven? En waarom is
er een stoplicht in de klas? Hoe vaak spelen we
buiten en gaan we ook wel eens gymmen?
De leerkrachten van uw zoon of dochter vertellen
u er graag over tijdens de informatieavond op
school. We hopen dat u allemaal komt!
De informatiebijeenkomst over het IKC wordt op
dezelfde avond gehouden als de informatieavond
in de groepen. Hieronder de data, de uitnodiging
volgt nog. Van harte welkom!
25 september
29 september
29 september

infoavond groep 8
infoavond groep 1 t/m 7
infoavond IKC

SCHOOLPLEIN
In de vakantie hebben
we van een aantal
fondsen een toezegging
gekregen voor een mooi
bedrag ten gunste van
onze schoolpleinen.
Wij zijn daar heel blij mee. Het is weer een stap
dichter bij de realisatie van een uitdagend plein.
Binnenkort een update van de stand van zaken!

SAMEN VOOR GEZOND

PLUSKLAS

Zoals u weet is het profiel waar we vanaf dit
schooljaar mee aan de slag gaan:

De leerlingen van de plusklas worden vanaf 26
september weer op vrijdagmiddag in het flexlokaal
verwacht. Het flexlokaal is op de begane grond.

Samen voor gezond!
Dit schooljaar willen we binnen dit profiel vooral
aandacht besteden aan voeding en beweging.
In de loop van het jaar willen we iedere keer
zichtbaar maken wat we in het kader van het profiel
doen. We hopen daarbij op uw steun en
medewerking, want samen komen we een stap
verder!
Dit schooljaar o.a.:
- Project FEEST! i.v.m. de opening van het IKC met
daarin aandacht voor voeding en beweging.
- Een uitdagend schoolplein om lekker te kunnen
spelen en bewegen, elkaar te ontmoeten en te
ontspannen.
Fruitdagen:
Op school eten de leerlingen op maandag t/m
woensdag fruit of groenten.

Vanaf 1 september vragen we u om uw
kinderen van maandag t/m vrijdag fruit of
groenten mee te geven.
Denkt u ook aan gezonde drankjes?! In veel
limonades zitten meer calorieën dan je denkt.
We zien op school regelmatig kinderen met een
zakje knijpfruit. We begrijpen dat het soms lastig is
om iedere dag vers fruit of verse groenten mee te
geven. Maar een zakje knijpfruit bevat naast fruit
ook heel veel suiker. Dus: liever niet!
Trakteren:
De leerkrachten worden regelmatig getrakteerd op
iets lekkers door de kinderen. We krijgen de
heerlijkste dingen en dat is heel lief, maar niet altijd
even gezond. Met 300 leerlingen snapt u wel dat het
soms een beetje te gek is.
In het kader van “Samen voor gezond” willen wij u
vragen om geen traktaties voor alle leerkrachten
meer mee te geven. Een traktatie voor de groep en
de eigen juf mag natuurlijk wel.
Wilt u toch iets aan alle leerkrachten geven, dan
vragen we u om de fruitschaal in de lerarenkamer
bij te vullen, daar zijn we erg blij mee.
Als kinderen jarig zijn, wordt het feest in de klas
gevierd. Vanaf dit schooljaar wordt daar de grote
feestelijke kaart door alle klasgenootjes getekend.
Want als je jarig bent, zetten we je natuurlijk graag
in het zonnetje; iedere leerling schrijft iets leuks
voor je op, zo krijg je een
kaart vol complimentjes
mee naar huis!
Natuurlijk is af en toe iets
lekkers geen probleem,
maar wilt u lekker én
gezond trakteren?
Dat kan! Kijk bijv. op
www.lekkerfitopschool.nl
voor ideeën en links naar
andere websites.

VANUIT DE MR
De data voor de MR bijeenkomsten zijn
opgenomen in de jaarplanning. De eerstvolgende
bijeenkomst is op maandag 8 september 2014.
HOOFDLUIS
Wilt u thuis uw kinderen controleren op hoofdluis?
Op school worden de leerlingen ook na iedere
vakantie gecontroleerd. Met elkaar kunnen we
voorkomen dat hoofdluis zich verspreid.
Heeft uw kind hoofdluis dan kunt u het haar
behandelen met een lotion, te koop bij de drogist,
in combinatie met iedere dag kammen met een
luizenkam.
Heeft uw kind hoofdluis?
Eerst behandelen, dan pas naar school!

Voor meer info verwijzen we u naar de richtlijnen
van de GGD: Luis in je haar? Kammen maar!
Te vinden op internet.
SCHOOLSPULLEN
De leerlingen krijgen op
school verschillende
materialen aangeboden.
Daarnaast vragen we u een
aantal zaken voor uw kind
aan te schaffen:
Groep 3b: etui
Groep 4: etui, multomap 23 rings
Groep 5: etui, multomap 23 rings
Groep 6: etui, multomap 23 rings, agenda
Groep 7: etui, multomap 23 rings, agenda
Groep 8: etui met potlood, liniaal, schaar,
multomap 23 rings, agenda
NB: Kinderen nemen graag veel mee naar school,
maar één etui is echt genoeg! 
Halverweg groep 3 en in groep 6 krijgen de
kinderen een schoolpen om mee te schrijven.
De kinderen van de andere groepen dienen zelf te
zorgen voor een stabilo vulpen of schrijven nog
met de schoolpen die ze eerder hebben gekregen.
Indien nodig zijn ze te koop op school via de
leerkracht van uw zoon / dochter.
Koptelefoons:
De ervaring leert dat de kinderen vaak de
koptelefoons van school niet fijn vinden.
De kinderen mogen een eigen koptelefoon mee
nemen en zijn daar zelf verantwoordelijk
voor. Voorzie de koptelefoon a.u.b. van een naam.
Gymkleding groep 1/2:
Gymschoenen met naam (graag zonder veters)
Gymkleding groep 3 t/m 8:
Gymschoenen, korte broek en t-shirt
Geen sieraden om bij de gymles.

RAPPORTEN en PLAKBOEKEN
Wilt u de plakboeken en rapporten weer op school
inleveren? Graag vóór de herfstvakantie.
Hartelijk bedankt!

NIEUW MEUBILAIR

WAARDEVOLLE SPULLEN
Veel kinderen nemen (waardevolle) spullen mee
naar school. We willen u erop wijzen dat dit op
eigen risico is! Er gaat wel eens iets kapot en
kinderen raken het makkelijk kwijt.
Zet de naam van uw zoon / dochter erop of laat de
spullen thuis!
VEILIGHEID

Voor de groepen 8, 7/8
en 6/7 is nieuw
meubilair aangeschaft.
Het is even wennen op
de nieuwe stoelen,
maar wat ziet het er
mooi uit!
Alle tafels zijn even
hoog. Dat is makkelijk
en geeft een rustig
beeld in de groep.
De stoelen kunnen
aangepast worden aan
de lengte van de
kinderen.

’s Ochtends iedereen het
bed uit, aankleden, een
gezond ontbijt én de
kinderen op tijd op school…
Dat kan soms een hele
uitdaging zijn. Dan pakken
we de auto om even snel de
kinderen af te zetten…
Wilt u bij het brengen van de kinderen aan de
veiligheid van alle verkeersdeelnemers denken?
Kinderen komen lopend, achterop de fiets en zelf
op de fiets. Dringend verzoek om uw auto op een
parkeerplaats te parkeren bij het naar school
brengen van de kinderen.

Veilig over straat? Dat wil toch iedereen?!

SCHOOLVAKANTIES 2014-2015

VRIJE DAGEN 2014-2015

De schoolvakanties worden in overleg met de
verschillende schoolbesturen uit de regio voor het
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs vastgesteld.

Studiedagen schooljaar 2014-2015
Alle leerlingen groep 1 t/m 8 vrij:

Het vakantierooster voor het schooljaar 2014-2015

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

20 okt t/m 24 okt 2014
22 dec t/m 2 jan 2015
23 feb t/m 27 feb 2015
3 april t/m 6 april 2015
27 april t/m 8 mei 2015
14 en 15 mei 2015
25 mei 2015
13 juli t/m 21 aug 2015

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 aan de leerplichtwet.

24 september 2014
12 november 2014
19 januari 2015
7 april 2015 (aansluitend op Pasen)
11 juni 2015
Vrije dagen schooljaar 2014-2015
Alle groep 1/2 leerlingen vrij:
3 oktober 2014
12 december 2014
20 februari 2015
27 maart 2015
19 juni 2015

SCHOOLPRAAT - APP
SCHOOLPRAAT
In deze schoolapp vindt
u allerlei informatie
over de school.
Download de “SCHOOLPRAAT” app in de
appstore of via google play voor uw smartphone.

Snel op de hoogte van nieuwe
berichten via digiduif?
Download de “You connect” app in
de appstore of via google play
voor smartphone of tablet.
Meer info: www.digiduif.nl

Jaarplanning
Schooljaar 2014-2015

Ouders en leerlingen

SEPTEMBER 2014
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8
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22
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Kamp groep 8
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17
Kamp groep 8
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STUDIEDAG 1
Alle lln vrij
(Kick-off Un1ek)
25
OT 1
Infoavond groep 8 (VO)

CJG Boslaan
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Kamp groep 8

26
Start plusklas

OKTOBER 2014
29
TOETSweek
Infoavond IKC
Infoavond gr. 1 t/m 7
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FEESTelijke opening
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alle kinderen vh IKC
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Plakboek / Rapport 1
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STUDIEDAG 2
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