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19e jaargang nummer 3
SINTERKLAAS OP HET SPECTRUM

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Sinterklaas op de Krentenmik 4 december 2014

December is een feestelijke maand op Het
Spectrum. We hebben genoten van alle gekkigheid,
pietengym, sintknutsels en gezelligheid rondom het
Sinterklaasfeest. Nu vieren we met de kinderen
kerst. Het kerstverhaal wordt verteld en we bereiden
ons voor op een gezellige kerstmarkt!
De opbrengst van de
verkoop is bestemd voor
de Springfoundation.
Het is bijna vakantie en wij
willen u en jullie fijne
feestdagen wensen en een
goed nieuwjaar!

Sinterklaas op de Wilhelminastraat 5 december 2014

Met vriendelijke groeten,
Susanne Snoeij
KERST EN NIEUWJAAR

Sinterklaas op de Boslaan 5 december 2014

Donderdag 18 december 2014
18.30 – 19.30 uur; Boslaan 1

Gezellige kerstmarkt met vrolijke knutsels!
De opbrengst van de verkoop is voor de Springfoundation

U bent van harte WELKOM!

NIEUWJAAR
In het nieuwe jaar brengen we op maandag 5
januari 2015 met alle kinderen van de basisschool
een toost uit op een goed en gezond 2015! Alle
ouders zijn van harte uitgenodigd om met ons mee
te toosten op het nieuwe jaar.
Inloop van 08.40/ 08.45 uur - 09.00 uur; WELKOM!
Op dinsdag 6 januari 2015 is er van 11.00 -12.30 u
een nieuwjaarslunch voor de kinderen van de
Krentenmik met hun opa’s en oma’s; WELKOM!

TEAMONTWIKKELING

COMMUNICATIE

TEAMAVOND IKC: SAMEN VOOR GEZOND
27 oktober hebben we met alle medewerkers van
IKC Het Spectrum een teamavond georganiseerd.
Tijdens deze avond stond ons profiel: “SAMEN VOOR
GEZOND” centraal. We hebben hierbij vooral
nagedacht over beleid rondom voeding en beweging.
Ook hebben we gekeken naar het lesaanbod en het
activiteitenaanbod. Daarnaast hebben we gekeken
op welke manier we het profiel in de praktijk meer
zichtbaar kunnen maken voor leerlingen, ouders en
medewerkers.
We willen graag het vignet “gezonde school”
behalen. Wilt u meer informatie over “De gezonde
school”, een programma van de rijksoverheid, dan
kunt u kijken op www.gezondeschool.nl.

INFORMATIEGIDS
Op de website is bij downloads de nieuwe
informatiegids geplaatst. Wilt u deze gids goed
lezen? Er staat veel informatie over de basisschool
en de kinderopvang in vermeld. Heeft u vragen
dan kunt u contact opnemen met Susanne Snoeij;
info@kindcentrumhetspectrum.nl
T 010 4356608

STUDIEDAG ONDERWIJSTEAM
Op 12 november heeft het basisschoolteam zich met
elkaar gebogen over o.a. het rekenonderwijs. Wat
biedt de nieuwe methode voor mogelijkheden, hoe
geven we instructie op 3 niveaus en hoe kunnen we
zorgen voor doorgaande leerlijnen? Ook hebben we
het doelen stellen in de groep en het evalueren met
kinderen weer onder elkaars aandacht gebracht.
De afspraken rondom het rekenen hebben we
toegevoegd aan ons handboek.
Daarnaast zijn we ook weer aan de slag gegaan met
didactiek en klassenmanagement vanuit het boek
Teach like a champion.

WEBSITE
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.
E-MAIL
Alle leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ondersteunend
personeel hebben een nieuw mailadres gekregen. De oude
mailadressen zijn vervallen.
BSO:
PSZ:

bso@kindcentrumhetspectrum.nl
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.

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN

DANSVOORSTELLING GROEP 3

De kinderen van groep 4 en 5 hebben deze periode
blokfluitlessen gevolgd bij meester Wim.
De kinderen van groep 5 en 6 hebben zojuist hun
workshop Djembé swingend afgesloten met een
voorstelling voor ouders en belangstellenden. Heel
knap, wat hebben jullie veel geleerd!

In november is groep 3 bij een prachtige
dansvoorstelling geweest. Vol verwachting zaten
de kinderen in de zaal:
Midden op een blauwe wei met schapenwolken
staat een …, ja wat staat er eigenlijk? Een huisje?
Er verschijnen een mannetje en een vrouwtje…
Het mannetje zorgt voor het huisje, het vrouwtje
voor het mannetje en het weer zorgt voor de
afwisseling.
Het was een prachtige dansvoorstelling, zonder
woorden, waar de meeste kinderen 40 minuten
lang verwonderd naar hebben gekeken.
Na afloop hebben we in de klas nagepraat en
tijdens de verhalen van de kinderen blijkt dat
iedereen iets anders heeft gezien. Het mannetje
en het vrouwtje uit het verhaal hebben de
kinderen gezien als wolken, engelen, elfjes of
vogels. Bij de een waren ze in de wolken en bij
een ander in het water. De winterseizoen
herkenden de kinderen snel, de witte popcorn was
een leuke verrassing en mocht je er nou wel of
niet van eten? Het was een voorstelling met
verrassingen waar de kinderen volop van hebben
genoten!

Djembé

Thaiboksen voor de bovenbouw

Voor de nieuwe periode wordt binnenkort de nieuwe
flyer met informatie aan u doorgestuurd. Bekijk de
folder snel en schrijf uw kind in voor één van de
nieuwe activiteiten!

VERBOUWING BOSLAAN

SPEELPLEINEN

Het is al lange tijd een grote wens van Het Spectrum
om een grote gemeenschappelijke ruimte in te
richten. Een ruimte waar we SAMEN met meerdere
groepen kinderen tegelijk iets kunnen doen. Een
ruimte voor naschoolse activiteiten, een podium
voor de afscheidsmusical, of een ruimte om samen
Kerst en Pasen te vieren. Kortom een ruimte waar
zowel onderwijs als opvang gebruik van kan maken
voor allerlei verschillende doeleinden.
In de kerstvakantie wordt er gestart met een
verbouwing op de Boslaan. Eerst wordt er d.m.v. het
plaatsen van kozijnen meer ruimtelijkheid gecreëerd
in de gangen van de begane grond. Later zal dit ook
op de 1e etage gedaan worden. Intern zullen een
aantal groepen verhuizen waardoor er ruimte
ontstaat om een grote gezamenlijke aula te creëren.
Er zal o.a. een tribunetrap komen en een
gezamenlijke entree worden gerealiseerd. De
verbouwing wordt bekostigd uit een subsidie voor
onderwijskundige vernieuwingen van de gemeente
Vlaardingen.

Het heeft even geduurd, maar nu is het dan zover…
Na 3 jaar plannen maken, twee sponsorlopen en
fondsen aanvragen, zal er gestart worden met het
renoveren en herinrichten van de schoolpleinen. Er
wordt in januari met het plein van de Wilhelminastraat
gestart. Ook op de Boslaan zijn er werkzaamheden in
januari / februari gepland. Op beide pleinen wordt
gestart met het straatwerk, daarna zullen er een aantal
speeltoestellen geplaatst worden.

LEESACTIVITEITEN

NIEUWS UIT DE MR
In de MR is het volgende besproken:
Begrotingen; Tijdens de MR vergadering is de
schoolbegroting van het jaar 2015 besproken. De
vragen worden meegenomen naar het volgende
begrotingsgesprek.
De schoolfondsbegroting is besproken en wordt
aangepast. De begroting van de MR is vastgesteld.
IKC; Het IKC is een feit. Er is veel gedaan. De
opening heeft veel positieve reacties opgeleverd.
Het was een feestelijke week. Er is gesproken over
het vormen van een IKC raad, want bij een IKC
moeten MR en OC (oudercommissie opvang)
samengevoegd worden.
Schoolgids en Website; De schoolgids is klaar en
goed gekeurd door de MR. De MR gaat de website
goed bekijken of er nog dingen missen/niet
duidelijk zijn.

SCHOOLBOEKWINKEL
Vindt u lezen ook belangrijk en zou u graag mee
helpen dit te promoten? De schoolboekwinkelouders
en leerkrachten kunnen nog wel wat hulp gebruiken.
Wat doen wij zoal:
- 2 keer per jaar organiseren wij de grote
schoolboekwinkel.
- Wij organiseren een voorleeswedstrijd in de
groepen 3 t/m 8.
- We lezen voor en brengen boeken onder de
aandacht.
Lijkt het u wat en wilt u iets meer weten, vraag het
de volgende leerkrachten: Wil Hoogendijk, Miranda
Richel of Rita de Goede. Deze leerkrachten kunt u
vinden in de Wilhelminastraat. T 010 4354293
VOORLEESWEDSTRIJD
In de groepen 3 t/m 8 is er volop voorgelezen.
Kinderen die mee wilden doen aan de
voorleeswedstrijd konden zich hier voor opgeven.
Iedereen heeft erg zijn best gedaan om goed en
boeiend voor te lezen. In iedere groep is er een
winnaar gekozen. De groepen 7 en 8 hebben zijn
ook nog met elkaar de strijd aangegaan.
Op 14 november was de finale.
Deze kanjers hebben geweldig voorgelezen tijdens
de finale. Bo Dortland is de winnaar en gaat door
naar de volgende ronde; veel succes Bo!

De herinrichting van de pleinen wordt mede mogelijk
gemaakt door een aantal gulle donaties. Wij hebben
fondsen ontvangen van het VSB fonds, Fonds Schiedam
Vlaardingen, woningstichting Samenwerking, de ANWB
en het Elise Mathilde Fonds. Ook de gemeente levert
een bijdrage. Wij zijn erg blij met deze donaties! Wij
willen onze donateurs dan ook hartelijk bedanken!
Wilt u rekening houden met de overlast?! De aannemer
zal daar waar dat nodig is, de pleinen afzetten. Het zal
tijdelijk dus wat rommelig op de pleinen zijn. Dat kan
voor ongemak zorgen, maar we krijgen er iets moois
voor terug. Mogen we op uw begrip rekenen?!

VANUIT DE KRENTENMIK
Eind oktober hebben we
de kinderen van 1 tot 4
jaar, in samenwerking
met het natuur en milieu
educatie centrum, een
herfstspeurtocht door het
Hof gemaakt. De
kinderen konden daar
opdrachten doen; van
kabouterthee maken tot
spinnen zoeken. Ook
hebben ze liggend tussen
de bladeren geluisterd
naar de natuur. De
kinderen hebben deze
ochtend genoten en heel
veel geleerd!
4 december hebben we op de hele dagopvang
De Krentenmik met elkaar het grote Sinterklaas feest
gevierd. Het was een feestelijke dag, want de Sint was
jarig! Ook mochten alle kinderen hun schoen zetten.

DUURZAAMHEID / VETSTRIJD

UN1EK OPVANG

De inzamelingsactie van wecycle is ondertussen
afgerond. U kunt uw elektrische apparaten niet meer
op school inleveren.

In december 2014 voert UN1EK opvang een
klanttevredenheidsonderzoek uit onder ouders die
gebruik maken van hele dagopvang,
buitenschoolse opvang of gastouderopvang. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met
het onafhankelijke bureau Linkin Business.
Rond 8 december 2014 hebben ouders per e-mail
een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan
het klanttevredenheidsonderzoek. Wij vinden de
mening van ouders/verzorgers belangrijk, want wij
zijn benieuwd naar wat u van de opvang vindt.
Vult u de vragenlijst online in?

7 t/m 31 januari
Vanaf 7 januari 2015 staat er een vet-kliko op Het
Spectrum Boslaan. Hierin kunt u uw gebruikte olie /
frituurvet inleveren. Deze olie en vetten worden
omgezet tot biobrandstof. De actie wordt
georganiseerd door o.a. gemeente Vlaardingen en
maakt onderdeel uit van “Geen vet in het riool”.
Dus neem uw gebruikte olie / vet mee naar school;
graag in een goed afgesloten fles en het liefst ook
verpakt in een plastic zak of tas. Voor iedere liter
vet krijgt de school een kleine financiële bijdrage én
u helpt mee het riool schoon en vetvrij te houden én
u draagt bij aan duurzame biobrandstof… U doet
toch ook mee!? De actie duurt t/m eind januari 2015
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

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

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.

19 januari 2015
7 april 2015 (aansluitend op Pasen)
11 juni 2015
Vrije dagen schooljaar 2014-2015
Alle groep 1/2 leerlingen vrij:
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

De herinrichting van de pleinen is mede mogelijk gemaakt door:
-

Ouders, leerlingen en medewerkers
Gemeente Vlaardingen
Diverse donateurs;

Wij willen u namens alle kinderen van HET SPECTRUM hartelijk bedanken!

Jaarplanning
Schooljaar 2014-2015

DECEMBER 2014
1

8

15

22
KERSTVAKANTIE

2
Spreekavond 2
BL en WS

9

16

23

3

10
CJG Boslaan

17

24

4
Sint HS

11

25

5
Sint BL en WS
lln middag vrij

12
Groep 1/2 WS vrij

18
Lln middag vrij
Kerstmarkt 18.30–19.30u
IKC Het Spectrum;
Boslaan 1
19
Gewone schooldag!

26

JANUARI 2015
29
KERSTVAKANTIE

5
Nieuwjaarsreceptie
Het Spectrum;
BL en WS
08.40- 09.00 uur
6
Nieuwjaarslunch HS
Krentenmik
11.00 – 12.30 uur
7
Opruimmiddag BL & WS
START VETstrijd

12
GEDRAGSWEEK

19
STUDIEDAG 3
Alle lln vrij; BL en WS

26
TOETSweek BL en WS

13

20
TOETSweek BL en WS

27

14

21
Nationale voorleesdagen
t/m 31 januari

28

1

8
MR 4 BL

15

22
OT 3 BL

29
Start poëzieweek
t/m 4 feb

2

9

16

23

30

2
TOETSweek BL en WS

9
TOETSweek BL en WS

16
MR 5 BL

23
VOORJAARSVAKANTIE

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6
Warme truiendag
BL en WS

13

20
Groep 1/2 WS vrij

27

30

31

FEBRUARI 2015

