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Beste ouder(s) / verzorger(s),
Wat een feestelijke weken op
Het Spectrum: project FEEST,
kinderboekenweek en de
opening van integraal
kindcentrum Het Spectrum.
In deze nieuwsbrief blikken we
terug op een aantal feestelijke
activiteiten.
En we nodigen u van harte uit
voor de feestelijke optocht op
donderdag 16 oktober!
U komt toch ook!?
Met vriendelijke groeten,
Susanne Snoeij
FEEST OP IKC HET SPECTRUM
N.a.v. het thema van de kinderboekenweek en de
opening van integraal kindcentrum Het Spectrum
vieren we FEEST. Maar dat niet alleen: in alle
groepen wordt er n.a.v. het thema FEEST gewerkt
en leren de kinderen van alles over allerlei
verschillende feestelijke gebruiken, hoe je slingers of
feestelijke hapjes kunt maken, wat er in een
uitnodiging staat, hoe verschillende landen feest
vieren en nog veel meer. Zo geven we SAMEN vorm
aan het project FEEST. Iedereen doet mee:
basisschool, peuterspeelzaal, BSO en de hele
dagopvang.
1 oktober openingsFEEST
Vanaf 1 oktober zijn de basisschool, de
peuterspeelzaal, de hele dagopvang en de
buitenschoolse opvang SAMEN verder gegaan als
integraal kindcentrum Het Spectrum.
De kinderen hebben 's ochtends met de Dansbende
een openingsdans ingestudeerd. Eerst zorgden de
kinderen van groep 1 t/m 3 voor een spetterend
optreden. Daarna heeft de wethouder van onderwijs,
meneer Ruud de Vries, het logo onthuld. Hij werd
geholpen door Flore, Samantha en Ryan, onze
jarigen. Als slotstuk traden de kinderen van groep 4
t/m 8 op met een swingende dans waaraan iedereen
mee kon doen.
Na de opening zorgde de MR voor een lekker kopje
koffie of thee, met een gezond feestelijk hapje erbij
voor alle ouders. Ook de kinderen werden op alle
locaties getrakteerd. De één bij de lunch, de ander
bij een “snack”moment. Uiteraard kan feestelijk ook
gezond zijn en hebben de kinderen gesmuld. Voor
alle kinderen van het kindcentrum en voor alle
medewerkers was er ook nog een verrassing:
iedereen kreeg een bidon Van Het Spectrum! Dat
past helemaal bij ons profiel SAMEN VOOR GEZOND,
en het is daarnaast ook nog eens duurzaam.

Ook ’s middags waren er nog leuke activiteiten op het
plein van de Boslaan te doen. Voor alle kinderen uit de
wijk organiseerden het WijkServiceTeam Oost, de VIBbus, MDNW samen met BSO Het Spectrum een gezellige
middag op het plein. Vegen, spelletjes, schminken en
smoothies; allemaal ingrediënten voor een geslaagd
pleinfeestje. Iedereen die heeft meegeholpen aan het
organiseren van deze gezellige dag: van harte bedankt!

2 oktober FEESTdag
Wat een FEEST! Op iedere locatie, bij de
Krentenmik en Het Spectrum, stond 2 oktober tot
grote verrassing van de kinderen een
springkussen of zelfs een stormbaan op het plein
opgesteld. Daarnaast waren veel verschillende
spelletjes of workshops te doen. Met zeepbellen,
water, een dansles, een hoepelworkshop,
vlaggetjes versieren, schminken en nog veel meer.
Zo was er voor iedere leeftijd iets leuks te doen op
school, bij de BSO, op de peuterspeelzaal en bij de
hele dagopvang. Alles in het teken van gezonde
traktaties, lekker bewegen en FEEST vieren! Wij
hebben er van genoten dat de kinderen zo
enthousiast aan alle activiteiten hebben
meegedaan. Alle medewerkers en alle ouders
hartelijk dank dat jullie hebben meegeholpen om
deze feestelijke dag te organiseren.

16 oktober FEESToptocht
A.s. donderdag 16 oktober organiseert
kindcentrum Het Spectrum een feestoptocht met
LIVE muziek en lampionnen. U komt toch ook? In
alle groepen wordt een lampion gemaakt, wilt u
zelf voor het lampje erin zorgen? We verzamelen
om 18.50 uur bij de Boslaan. (zie uitnodiging)
U bent van harte welkom!

SAMEN VOOR GEZOND

COMMUNICATIE

Gezonde tussendoortjes
We hebben u al eerder geïnformeerd over de
gezonde tussendoortjes die in alle groepen worden
gegeten: van maandag t/m vrijdag eten de kinderen
op de basisschool in de pauze groente of fruit. Ook
bij de traktaties zien we steeds vaker dat ouders
kiezen voor een gezondere variant. Net zo feestelijk
en zeker net zo lekker! Voor tips verwijzen we u
naar onze app en binnenkort ook naar onze nieuwe
website voor links, tips en ideeën.

Nieuw logo
Het is u vast wel opgevallen: op
alle drie de locaties zijn nieuwe
borden geplaatst. Een nieuw logo,
informatieborden en een vrolijke
groene rand met gekke uitspraken
van kinderen erop. Op deze
manier is het zichtbaar dat we bij
elkaar horen; we hebben één
huisstijl gekregen. Daarnaast zijn er verschillende
communicatiemiddelen voor het hele IKC.

Ook bij de BSO, de peuterspeelzaal en de hele
dagopvang wordt rekening gehouden met een
gezond eetpatroon en is er een groente of
fruitmoment. Natuurlijk houden we er bij een lange
dag op de BSO of bij de Krentenmik in de hele dag
opvang rekening mee dat kinderen meer nodig
hebben dan alleen groenten en fruit. Wij volgen
hierbij de richtlijnen van het voedingscentrum.

e-mail
Alle leerkrachten, pedagogisch medewerkers en
ondersteunend personeel hebben een nieuw
mailadres gekregen. De oude mailadressen zijn
vervallen.
BSO: bso@kindcentrumhetspectrum.nl
PSZ: psz@kindcentrumhetspectrum.nl
Onderwijs en algemene informatie:
Info: info@kindcentrumhetspectrum.nl
Hele dagopvang en algemene informatie:
Info: krentenmik@kindcentrumhetspectrum.nl
De mailadressen van het personeel worden
binnenkort op de website vermeld.

Water drinken
Alle kinderen van IKC Het Spectrum hebben een
bidon met hun naam erop gekregen. Ook dit past in
het profiel SAMEN VOOR GEZOND. Water is o.a.
dorstlessend, bevat geen onnodige suikers en
stimuleert de hersenactiviteit. Zo houdt water je fit
en alert. Voldoende drinken is belangrijk voor je,
daarom mogen kinderen gedurende de dag water
drinken. (De bidon is overigens BPA vrij).
Op de peuterspeelzaal, bij de hele dagopvang, bij de
BSO en in groep 1/2 kunnen kinderen wanneer zij
dit willen met een bekertje water pakken. De bidon
van de kinderen wordt in de groep bewaard, zodat
we bij een uitstapje of buitenactiviteiten de bidon
mee kunnen nemen.
De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben de bidon
tijdens de les binnen handbereik. Zij mogen tijdens
de les water drinken. We maken afspraken met de
kinderen over wanneer ze hun fles kunnen vullen,
bijvoorbeeld wel aan het begin van de ochtend,
maar niet tijdens de uitleg.
Hygiëne:
We drinken alleen water uit de bidon. Zo houden we
de beker het schoonst. Na een uitstapje met de
BSO, PSZ, de HEDO of met groep 1/2 worden de
bidons gewassen. In groep 3 t/m 8 is een
schoonmaakbeurt wat vaker nodig. Alle kinderen
krijgen de bidon op vrijdag mee naar huis, dan kunt
u de bidon afwassen. Geeft u de bidon op maandag
weer mee naar school?! In het begin is het vast
even wennen, maar samen lukt het ons wel!

Nieuwsbrieven
Wij houden u zoveel mogelijk op de hoogte via de
nieuwsbrief. Dit zullen nieuwsbrieven zijn vanuit
Het Spectrum, maar kunnen ook informatie over
één groep of informatie per locatie bevatten. U
ontvangt de nieuwsbrief digitaal via de mail of de
mailservice van digiduif (onderwijs).
Website
Er is een nieuwe website gemaakt:
www.kindcentrumhetspectrum.nl. Hier vindt u
allerlei informatie over IKC Het Spectrum en kunt
u zich inschrijven voor verschillende diensten.
Binnenkort zal de functionaliteit van de website
uitgebreid worden en worden de nieuwsbrieven op
de site beschikbaar gesteld.
Brochure
U heeft de nieuwe brochure van Het Spectrum
ontvangen. Deze is ook in te zien via de website.
App
Het Spectrum heeft een eigen app. Deze kunt u
downloaden via googleplay of de appstore.
Gebruik als zoekterm IKCHetSpectrum of
Schoolpraat. Via de app worden nieuwsberichten
verstuurd en u heeft allerlei handige informatie
binnen handbereik. Bekijk ook eens de fotogalerij
en de kalender!

VANUIT DE MR
HOOFDLUIS

LEESACTIVITEITEN

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN

Kinderboekenweek
Het thema van de kinderboeken week is FEEST! De
opening van Het Spectrum én de kinderboekenweek
vielen samen op 1 oktober. In de groepen wordt
aandacht aan het thema FEEST besteed, en
natuurlijk wordt er veel voorgelezen in alle groepen
van Het Spectrum en De Krentenmik.

De kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen deze
periode meedoen met een workshop dans. De
kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen deze periode
meedoen met een workshop thaiboksen.
De kinderen die hier aan meedoen hebben
hierover bericht ontvangen.

Schoolboekwinkel
8 oktober werd er op de Wilhelminastraat een grote
schoolboekwinkel georganiseerd. Alle groepen
hebben de boeken bekeken en er konden uiteraard
ook boeken gekocht worden. In iedere groep heeft
de leerkracht (vanwege de dag van de leraar) een
boekenbon gekregen; Deze kon zij besteden bij de
schoolboekwinkel. De leerkracht en de kinderen
hebben samen het boek uitgekozen. Veel leesplezier
in de groep!

Voor de nieuwe periode is de flyer onlangs naar u
toegestuurd. Bekijk de folder snel en schrijf uw
kind in voor één van de volgende activiteiten:
Techniek:
groep 7 en 8
Blokfluit:
groep 4 en 5
Djembé:
groep 5 en 6

Voorleeswedstrijd
Van 6 oktober t/m 7 november worden er in de
groepen 3 t/m 8 voorleeswedstrijden gehouden. De
kinderen kunnen zich in de groep opgeven. Zij lezen
elkaar in de groep mooie verhalen voor. Kinderen
kunnen hier vrijwillig aan deelnemen of juist kiezen
om alleen te luisteren. In iedere groep is er een
finale en krijgen de kinderen een aandenken. De
finalisten van de groepen 7 en 8 doen mee aan de
schoolfinale. De winnaar van de schoolfinale mag
door naar de regio-finale van de landelijke
voorleeswedstrijd. Veel succes allemaal!
Vanuit de bibliotheek
Tijdens de Kinderboekenweek staat in heel
Nederland het kinderboek centraal. Scholen,
bibliotheken, kinderopvang, boekhandels e.d.
schenken elk op hun eigen manier aandacht aan
lezen.
In deze week bezoeken ruim 400 kinderen de
vestigingen van Bibliotheek Vlaardingen om daar op
een verrassende en speelse manier met boeken en
lezen in de weer te zijn. Het thema van deze
zestigste Kinderboekenweek is FEEST! Wat
toepasselijk, want lezen is immers een feest!
Mocht uw kind nog geen lid zijn van de bibliotheek,
dan is dit een mooie gelegenheid om lid te worden.
Lid worden is voor kinderen t/m 17 jaar gratis!

OUDERBIJDRAGE ONDERWIJS
In Nederland wordt het onderwijs betaald door de
Rijksoverheid. Voor de extraatjes die we de
leerlingen willen bieden, hebben we uw hulp
nodig. Wij vragen u daarom jaarlijks om een
ouderbijdrage.
De ouderbijdrage is voor groep 3 t/m 8 per
leerling € 60,- (inclusief schoolreis)
De ouderbijdrage is voor groep 1/2 per leerling
€ 35,- (exclusief schoolreis)
Dit bedrag wordt gebruikt om verschillende
leerlingenactiviteiten te kunnen organiseren.
U kunt hierbij denken aan excursies, buiten
speelmateriaal, KNAK, extra handvaardigheidmateriaal, Paasfeest, sport- en speldagen,
Sinterklaas, Kerst, projecten en andere
leerlinggebonden activiteiten.
Indien u nog niet betaald heeft, wilt u dit dan
z.s.m. doen? U kunt het bedrag overmaken op
NL10ABNA0403747457 t.n.v. Het Spectrum te
Vlaardingen, o.v.v. de naam van uw kind(eren) en
de groep. Alvast hartelijk bedankt.

INFORMATIEAVONDEN ONDERWIJS EN IKC

VISITE OP DE KRENTENMIK

Tijdens de informatieavonden hebben de
leerkrachten alle ouders op de hoogte gebracht van
het lopende schooljaar. Wat is er belangrijk in dit
leerjaar, hoe werken we en geven we ook huiswerk
mee? De belangrijkste informatie is op papier gezet
en heeft u per digiduif ontvangen.
Tijdens de informatieavonden waren er ook 2
momenten waarop informatie is gegeven over het
integraal kindcentrum. Wilt u meer informatie?
Kijk dan eens op onze nieuwe website:
www.kindcentrumhetspectrum.nl

Op dinsdag 13
oktober was er op
De Krentenmik heel
bijzondere visite:
een clown!
Met allemaal gekke
grapjes, praatjes
en trucjes heeft de
clown voor een
gezellig feestje
gezorgd op
De Krentenmik.

SPORTLES OP DE KRENTENMIK

VLAARDINGEN IN BEWEGING

Vanaf eind november zal er op De Krentenmik 6
weken lang sportles worden gegeven. Alle kinderen
vanaf 3 jaar, die op donderdag op De krentenmik
spelen, mogen hier aan mee doen. De lessen
worden gegeven door een student van de opleiding
“sport en beweging” in Vlaardingen.
Wij werken voor het eerst samen met deze
opleiding, en verwachten een goede samenwerking.
Wanneer het experiment bevalt zullen we zeker
meer gebruik gaan maken van deze toekomstige
sportinstructeurs.

Binnenkort is het weer herfstvakantie. (20 – 24
oktober) Stichting ViB organiseert in deze week
een aantal activiteiten. Wat dachten jullie van
schaatsen in De Uithof, Sportdag in de Polderpoort
(volleybal, badminton, tafeltennis) of een
wandeling door de Broekpolder bij zonsopgang?
De activiteiten in de herfstvakantie zijn bestemd
voor alle leeftijden. Dus kinderen, ouders, broers,
zussen, opa’s en oma’s zijn van harte welkom!
Inschrijven voor de activiteiten is mogelijk via de
website www.stichtingvib.nl.

SCHOOLVAKANTIES 2014-2015

VRIJE SCHOOLDAGEN 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

IKC HET SPECTRUM APP
In de app van IKCHetSpectrum vindt
u allerlei informatie over het
onderwijs en opvang.
Download de 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
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