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Beste ouder(s) / verzorger(s),
We zijn al weer 3 weken op school, iedereen is goed
opgestart. Fijn dat u bij de informatieavond bent
geweest. De info kunt u terug lezen in het
informatieblad dat de leerkrachten per digiduif
hebben verstuurd.
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 kalender en info over
KWINK in opgenomen.
Met vriendelijke groeten,
Susanne Snoeij
KWINK
Wij zijn gestart met de nieuwe methode KWINK.
De afgelopen weken heeft hierbij de groepsvorming
centraal gestaan:
Wie zit er bij mij in de groep? Hoe zorgen we met
elkaar voor een goed schooljaar? Wat vinden we
belangrijk om met elkaar af te spreken?
KWINK is een methode voor sociaal-emotioneel
leren. We vinden het belangrijk om actief aan de
sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen
werken. We willen dit samen met u doen. Om u hier
zo goed mogelijk bij 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.
Wilt u meer weten? Ga dan naar
www.kwinkopschool.nl en bekijk het
introductiefilmpje.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief:
Het KWINK-overzicht van onderwerpen per groep!

Voor de vakantie hebben we het IKC-Schoolplan
vastgesteld. Hierin worden de ambities en doelen
van IKC Het Spectrum voor de komende 4 jaar
omschreven.
N.a.v. dit IKC-Schoolplan wordt ieder jaar een
schooljaarplan opgesteld. In dit schooljaarplan
worden de plannen voor het nieuwe schooljaar
opgenomen. Het komende schooljaar staan op IKC
Het Spectrum o.a. de volgende zaken centraal:
Samen voor Gezond:
- Samenwerking ouder – kind – professional
- Onderzoeken hoe we nog beter vorm kunnen
geven aan partnerschap met ouders
- Onderzoeken wat een leerlingenraad voor het
IKC kan betekenen en een leerlingenraad opzetten
- Betrokkenheid en motivatie van leerlingen
vergroten. O.a. door leerlingen nog meer te
betrekken bij de doelen van een les en inzicht te
geven in hun eigen ontwikkeling. Wat moet je
leren? Wat wil je (nog meer) leren? En hoe pak je
dat aan? Wat heb je daarvoor nodig?
Samen voor Gezond:
- Doorgaande ontwikkellijnen rondom voeding en
beweging voor 0 - 13 jaar
- Doorgaande ontwikkellijnen rondom sociaal
emotioneel leren en gedrag (invoering KWINK)
voor 0 -13 jaar
- Behalen vignet gezonde school
(voor meer info: www.gezondeschool.nl)
Zicht op ontwikkeling:
- Verbeteren van de ondersteuningsstructuur;
preventieve aanpak uitwerken
- Aandacht voor de analyse
- Ontwikkelen van een nieuw rapport en nieuwe
gespreksstructuur
- Invoering BOSOS (nieuw LVS voor 0-6 jaar)
- Doorgaande ontwikkellijnen van 0 – 13 jaar op
didactisch en pedagogisch gebied en rondom
ondersteuning.
Thematisch onderwijs / wereldoriëntatie:
- Doelgericht onderwijs rondom een thema
- Aansluiting van de onderbouw thema’s met de
peuterspeelzaal en de 3+ groepen van de hele
dagopvang
- Uitkiezen en invoeren nieuwe methode voor
wereldoriëntatie (groep 5 t/m 8)
In de loop van het jaar zullen deze hoofdthema’s
tijdens o.a. teambijeenkomsten en studiedagen
aan bod komen.
Heeft u interesse in het IKC-schoolplan?
U kunt dit opvragen bij de directeur
s.snoeij@kindcentrumhetspectrum.nl

SAMEN VOOR GEZOND

SAMEN VOOR GEZOND

Dit schooljaar willen we binnen ons profiel
SAMEN VOOR GEZOND naast voeding en beweging
ook extra aandacht besteden aan welbevinden
(sociaal emotioneel leren) en een fijne
leefomgeving.

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 260 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
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.

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 zorgen we ervoor dat
kinderen gezond en veilig opgroeien.
Dit schooljaar o.a.:
- IKC-Project in het kader van “gezond”; wat het
onderwerp wordt, hoort u t.z.t. Aan dit project zullen
we vanaf april vormgeven.
- Aandacht voor één pedagogisch klimaat en sociaal
emotioneel leren (KWINK)
- Vignet gezonde school; we willen de vignetten voor
gezonde voeding en sociaal emotionele ontwikkeling
behalen. (U kunt op www.gezondeschool.nl nalezen
wat we daarvoor moeten doen).
Elke dag groente- en fruitdagen:
Op school eten de leerlingen op maandag t/m
vrijdag fruit of groenten.
Water drinken
Water is dorstlessend, bevat geen onnodige suikers
en stimuleert de hersenactiviteit. Zo houdt water je
fit en alert.
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?!
BIDON KWIJT? Of wilt u een EXTRA BIDON?
Is uw zoon of dochter
zijn/haar bidon kwijt?
Of wilt u een bidon extra?
Dat kan!
U kunt een bidon voor € 3,bij Marcole Kraaijeveld kopen.
(Boslaan, maandag en
donderdag)

Als kinderen jarig zijn, wordt het feest in de klas
gevierd. Er wordt een 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.
Wij promoten een lekkere
én gezond traktatie.
Dat hoeft niet altijd veel
werk te zijn. Voor ideeën
en links kijkt u bijv. op
www.lekkerfitopschool.nl
Binnenkort staan ideeën
en links ook op onze eigen
website.
TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO)
Tussen de middag kan uw kind tegen een kleine
vergoeding op school overblijven. Wilt u uw kind
een gezonde lunch meegeven? Bijvoorbeeld een
broodtrommeltje gevuld met brood, zuivel en
groenten of fruit. Voor ideeën kunt u kijken op
www.voedingscentrum.nl
U kunt uw zoon of dochter
opgeven voor de TSO op
TEL 06 – 15 96 70 91
Voor het aan- en afmelden
van uw kind kunt u
’s ochtends tot 08:30 uur de
voicemail inspreken.
Wilt u daarbij duidelijk de naam en de groep van
uw kind vermelden en aangeven of het om een afof aanmelding gaat.
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!

VANUIT DE MR

PLUSKLAS

De data voor de MR bijeenkomsten zijn opgenomen
in de jaarplanning. De eerstvolgende bijeenkomst is
op donderdag 17 september 2015.

De leerlingen van de plusklas worden vanaf 18
september weer op vrijdagmiddag in het flexlokaal
verwacht. Het flexlokaal is op de 1e verdieping.

KAMP GROEP 8

GROEP 3/4
In groep 3/4 wordt hard gewerkt. Niet alleen leren
de kinderen van groep 3 heel veel nieuwe letters
en woorden, ze hebben samen met de kinderen
van groep 4 een écht kunstwerk gemaakt.
Nét als kunstenaar Matisse maakten zij een
kunstwerk over de wondere onderwaterwereld van
de VIS. En dat woord kunnen de groep 3
leerlingen nu natuurlijk ook lezen!

Groep 8 heeft afgelopen week gekampeerd in
Capelle aan de IJssel. Ze zijn er op de fiets naar toe
gereden. Het was een heel gezellig kamp met allerlei
activiteiten zoals de vossenjacht, de kampdoop
(spannend!), vlaggen beschilderen, bootje varen,
survivalbaan, kampvuur, bonte avond en nog veel
meer.
Alle ouders die hebben meegeholpen: heel hartelijk
bedankt! Onze speciale dank gaat uit naar de
keukenploeg, die alle kinderen en de leiding iedere
dag weer lekker te eten heeft gegeven; SUPER!
VEILIGHEID

BSO OPENINGSTIJDEN
Vanaf dit schooljaar zijn de openingstijden van de
buitenschoolse opvang (BSO) aan de Boslaan:
Maandag, dinsdag en donderdag:
07.00 – 18.30 uur
Woensdag en vrijdag:
07.30 – 18.30 uur
Wilt u gebruik maken van de BSO, dan kunt u
contact opnemen met het servicebureau van
UN1EK of uw zoon / dochter via de website
aanmelden. TEL 010 – 2490005 en www.un1ek.nl
HOOFDLUIS

’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?!

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.

COMMUNICATIE

SCHOOLVAKANTIES en VRIJE DAGEN

TELEFOON
Directeur mw. S. Snoeij

010 4356608

Onderwijs en algemene informatie:
Boslaan / bovenbouw:
010 4356608
Wilhelminastraat / onderbouw: 010 4354293
Opvang en algemene informatie:
Hofsingel / Krentenmik HEDO: 010 4357232
Boslaan / BSO:
010 4600777
Wilhelminstraat / PSZ:
010 4354293

E-MAIL
Onderwijs en algemene informatie:
info@kindcentrumhetspectrum.nl
Hele dagopvang en algemene informatie:
krentenmik@kindcentrumhetspectrum.nl
BSO:
PSZ:

bso@kindcentrumhetspectrum.nl
psz@kindcentrumhetspectrum.nl

WEBSITE
www.kindcentrumhetspectrum.nl
Hier vindt u bij downloads o.a. de
informatiegids van Het Spectrum
TWITTER
Heeft u onze twitteraccount al ontdekt?
@IKCHetSpectrum
SCHOOLPRAAT SPECTRUM-APP
Kent u onze Spectrum-app al?
Vanaf eind september zal deze weer
helemaal bijgewerkt zijn!

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.

DIGI-DUIF: YOU CONNECT
Snel op de hoogte van nieuwe berichten
via digiduif? Deze app stuurt u een
pushberichtje als er een mail binnenkomt.

De volledige jaarplanning is als bijlage aan deze nieuwsbrief toegevoegd.

