NIEUWSBRIEF
21 augustus 2015

20e jaargang nummer 1
STARTweek

Beste ouder(s) / verzorger(s),
We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft
gehad. Op maandag 24 augustus is de eerste
schooldag en zijn alle kinderen weer van harte
welkom op school. Wij wensen alle kinderen een fijn,
gezellig en leerzaam jaar toe. Veel plezier en succes
in je nieuwe groep. Wij zijn KLAAR voor de START!
Met vriendelijke groeten,
Susanne Snoeij

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 augustus/september en januari zijn
gedragsweken ingepland. In augustus/september
besteden we extra veel aandacht aan de
groepsvorming. We noemen dit de STARTweken.
Om het groepsvormingsproces 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.
Vanaf dit jaar zetten we hiervoor de methode
KWINK in. Een methode voor sociaal emotioneel
leren (meer info verderop in de nieuwsbrief.
STARTweek
De kinderen van de WILHELMINASTRAAT worden
op maandag 24 augustus feestelijk ontvangen bij
de hoofdentree en mogen meteen doorlopen naar
hun groep. Daar wacht de juf op hen. Alle ouders
zijn van harte welkom om mee naar de groep te
lopen en te kijken in het nieuwe lokaal.
De kinderen van de BOSLAAN worden in de 1e
STARTweek (24 t/m 28 augustus) iedere dag op
tijd op het plein verwacht. Zij verzamelen met hun
groep op het plein bij de leerkracht. We starten
deze 1e week iedere dag met een sportieve
activiteit op het plein. Alle ouders zijn van harte
welkom om te kijken en om mee te doen.

KWINK

INFORMATIEAVONDEN

Dit jaar starten we met een nieuwe methode. Deze
methode heet KWINK en gaat over sociaalemotioneel leren. We vinden het belangrijk dat we
actief aan de sociaal-emotionele vaardigheden van
kinderen werken. We willen dit samen met u doen.
Om u zo goed mogelijk hierbij te betrekken, zal uw
kind regelmatig een KWINK-opdracht mee naar huis
nemen. Daarnaast zullen we u via de nieuwsbrief op
de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Tijdens de informatieavond zal op beide locaties
een algemeen informatiegedeelte over KWINK
worden georganiseerd. We laten u dan
kennismaken met de methode en de achtergrond
ervan. We hopen dat u kunt komen. U bent van
harte welkom!

Wilt u meer weten? Ga dan naar
www.kwinkopschool.nl en bekijk het
introductiefilmpje.
Wilt u extra tips voor thuis hebben?
Bekijk dan eens het KWINK magazine op
www.kwinkopschool.nl/kwinkmagazine.

Maandag 31 augustus 2015 (voor groep 1 t/m 7)
Wilhelminastraat:
19.00 – 19.40 uur
19.50 – 20.30 uur

Welkom in de groepen (WS)
Info over KWINK

Boslaan:
19.00 – 19.40 uur
19.50 – 20.30 uur

Info over KWINK
Welkom in de groepen (BL)

Dinsdag 6 oktober 2015 (voor groep 8)
Boslaan: 19.00 – 20.00 uur
Info over groep 8 en het voortgezet onderwijs

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
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

SCHOOLVAKANTIES en VRIJE DAGEN
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

STUDIEdagen leerkrachten:
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn op deze dagen vrij
16 september 2015
11 november 2015
18 januari 2016
29 maart 2016 (= aansluitend op het Paasweekend)
9 juni 2016
ONDERBOUW vrije dagen
Alle leerlingen van groep 1 t/m 2 zijn op deze dagen vrij
2 oktober 2015
11 december 2015
19 februari 2016
15 april 2016
17 juni 2016
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.

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

Jaarplanning
Schooljaar 2015-2016
WS= Wilhelminastraat / BL= Boslaan / HS= Hofsingel
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De volledige jaarplanning ontvangt u zo snel mogelijk.

