NIEUWSBRIEF
14 juli 2015

19e jaargang nummer 6
SCHOOLVAKANTIES en VRIJE DAGEN

Beste ouder(s) / verzorger(s),
De zomervakantie is
begonnen! In deze
nieuwsbrief een terugblik
op de laatste paar weken
van het schooljaar.
En alvast wat zaken op
een rij voor het nieuwe
schooljaar.
We wensen u en jullie
allemaal een hele fijne
zomer toe.

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 2015-2016

Het schooljaar start
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

op 24 augustus 2015
19 okt t/m 23 okt 2015
21 dec t/m 1 jan 2016
22 feb t/m 26 feb 2016
25 maart t/m 28 maart 2016
25 april t/m 6 mei 2016
15 en 16 mei 2016
11 juli t/m 19 aug 2016

We zien jullie graag na de zomervakantie op 24
augustus weer op school!

STUDIEdagen leerkrachten:
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn op deze dagen vrij

IN DE BIJLAGE:
- FOTO’S VAN DE LAATSTE ACTIVITEITEN
- INSPECTIERAPPORT
Met vriendelijke groeten,
Susanne Snoeij

16 september 2015
11 november 2015
18 januari 2016
29 maart 2016 (= aansluitend op het Paasweekend)
9 juni 2016

INSPECTIERAPPORT

ONDERBOUW vrije dagen
Alle leerlingen van groep 1 t/m 2 zijn op deze dagen vrij

Het onderzoeksrapport van de inspecteur is
vastgesteld. U kunt het rapport inzien op de site van
de onderwijsinspecteur:

2 oktober 2015
11 december 2015
19 februari 2016
15 april 2016
17 juni 2016

http://www.onderwijsinspectie.nl/
Vul de zoekterm Het Spectrum Vlaardingen in, en
daar vindt u het volledige verslag en beoordeling
van de inspecteur (04-06-2015) Of klik HIER
Het rapport is als bijlage bij deze nieuwsbrief
toegevoegd.

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.

NIEUWS UIT DE MR
Heerlijk vakantie; lekker buiten spelen en … LEZEN!
We bevelen de app van de bibliotheek van harte
aan. Hier kunt u gratis e-boeken downloaden voor
uw e-reader, telefoon of tablet. Ook voor de
kinderen zijn er verschillende boeken te
downloaden. (u hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek)

Tijdens deze laatste MR vergadering hebben we
het schoolplan uitgebreid besproken. Het
schoolplan is een beleidsdocument, waarin Het
Spectrum aangeeft in welke richting zij zich de
komende jaren zal ontwikkelen. De voorzitters van
de MR tekenen voor goedkeuring van het
schoolplan.
Daarnaast is de begroting van het schoolfonds
2015-2016 besproken. Deze wordt aangepast. De
volgende vergadering wordt het schoolfonds
goedgekeurd.
Ten slot hebben we afscheid genomen van Rita de
Goede en Sophieke Thurmer. Dames ontzettend
bedankt voor jullie inzet, advies en mee denken.
De volgende MR vergadering is donderdag 17
september 2015.

COMMUNICATIE
WEBSITE
www.kindcentrumhetspectrum.nl
INFORMATIEGIDS
Op de website is bij downloads de nieuwe
informatiegids van Het Spectrum geplaatst. Hierin
staat informatie over onderwijs en opvang.
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met
Susanne Snoeij; info@kindcentrumhetspectrum.nl
T 010 4356608
E-MAIL
Alle leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ondersteunend
personeel hebben een nieuw mailadres gekregen. De oude
mailadressen zijn vervallen.
BSO:
PSZ:

UN1EK
Zomervakantie!
In de zomervakantie organiseren alle kindcentra
van UN1EK leuke, sportieve en gezellige
vakantieactiviteiten voor alle kinderen van 4 tot 13
jaar. De zomervakantieprogramma’s van alle
kindcentra kunt u bekijken op de website
https://www.un1ek.nl/zin-zomervakantie
Ook als u in de schoolweken geen gebruik maakt
van buitenschoolse opvang bij UN1EK, is uw kind
in de zomervakantie van harte welkom! Bel de
klantenservice van UN1EK via 010 - 435 56 11
voor meer informatie.

bso@kindcentrumhetspectrum.nl
psz@kindcentrumhetspectrum.nl

Onderwijs en algemene informatie:
Info:
info@kindcentrumhetspectrum.nl
Hele dagopvang en algemene informatie:
Info:
krentenmik@kindcentrumhetspectrum.nl

UN1EK Zomerfeest
Op woensdagmiddag 19
augustus 2015 van 13:30
tot 17:30 uur organiseert
UN1EK het UN1EK
Zomerfeest op het
Zomerterras in Vlaardingen.
Alle kinderen van 4 tot 13 jaar uit Maassluis,
Vlaardingen en Schiedam zijn – onder begeleiding
van een volwassene – van harte welkom op het
UN1EK Zomerfeest.
Je kunt deelnemen aan activiteiten en workshops
zoals dans, zang, muziek, techniek, voetbal,
fotografie etc. etc. De toegang is gratis! Kijk op
https://www.un1ek.nl/un1ek-zomerfeest
*Het vakantieprogramma van alle kindcentra vindt
op woensdagmiddag 19 augustus plaats op het
UN1EK Zomerfeest.
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

Wij willen jullie allemaal namens het team van
HET SPECTRUM een FIJNE ZOMER wensen!

Jaarplanning
Schooljaar 2015-2016
WS= Wilhelminastraat / BL= Boslaan / HS= Hofsingel
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