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23 december 2015

20e jaargang nummer 4
KWINK voor SOCIAAL EMOTIONEEL LEREN
Sinds augustus werken we in de groepen van de
basisschool met de methode KWINK. Een methode
voor sociaal emotioneel leren.
Tot nu toe gingen de lessen over: elkaar leren
kennen, afspraken in de groep, het beste uit de
ander halen, leer je juf kennen, welke situaties
vind ik spannend en hoe kan ik dan reageren en
help een ander.
We merken dat de kinderen het steeds makkelijker
vinden om met elkaar te praten over emoties en
wat ze wel / niet prettig vinden. De thuisopdrachten worden door de meeste kinderen
uitgevoerd en dat levert leuke gesprekken op.
De komende periode gaan de lessen over: zelf het
goede voorbeeld geven en tot 10 tellen voordat je
reageert.
Vanaf januari beginnen we met een pilot in de
groepen van de HEDO en de BSO. Speciaal voor
ons IKC ontwikkelt KWINK spelvormen en
activiteiten die voor 2-4 jarigen geschikt zijn en
toegepast kunnen worden in de HEDO en de PSZ.
Ook ontwikkelt KWINK speciaal voor ons
activiteiten en spellen die geschikt zijn voor 4-13
jarigen in een “vrije tijds situatie” zoals op de
BSO.
Zo kunnen we in het IKC samen werken
aan één pedagogisch klimaat.
Wilt u meer weten? Kijk op www.kwinkopschool.nl

NIEUWJAAR!

PERSONEEL

Op maandag 4 januari brengen wij om 9.00 uur met
alle leerlingen een toost uit op het nieuwe jaar.

We hebben voor de kerstvakantie afscheid
genomen van een aantal collega’s.

Wij wensen u en uw kinderen veel gezondheid,
liefde en een sprankelend jaar toe!
KERST
Op IKC Het Spectrum hebben alle kinderen in de
klas of in de opvanggroepen een mooi lampionnetje
gemaakt. Daarnaast is er op veel verschillende
manieren kerst gevierd. We hebben gezellig en
lekker met elkaar gegeten, naar het kerstverhaal
geluisterd en liedjes gezongen. We kijken terug op
een gezellige en sfeervolle kersttijd. Iedereen
hartelijk bedankt voor het organiseren en helpen!

Juf Maaike Bruinings heeft sinds september juf
José in groep 7 vervangen. Zij heeft echter een
vaste baan gevonden. Wij wensen haar veel
succes!
Juf Annemieke Baggerman zal vanaf de
kerstvakantie juf José gaan vervangen.
Na 35 jaar onderwijs heeft Juf Cora van der Leije
aangegeven te willen stoppen met werken. Wij
vinden dat ontzettend jammer, want juf Cora is
een fijne, betrokken juf met aandacht voor de
kinderen en collega’s. Wij zullen haar dan ook
enorm gaan missen. Wij wensen juf Cora heel veel
geluk toe.
Juf Miranda Richel zal vanaf de kerstvakantie de
taken van juf Cora overnemen.
Nanette Gerdes van de Peuterspeelzaal gaat vanaf
de kerstvakantie op een andere locatie van UN1EK
werken. Wij zullen haar missen en wensen haar
veel succes en plezier!

SINT OP DE KRENTENMIK

SINT OP DE BASISSCHOOL en de PSZ
Afgelopen zaterdag 28
november was er een
groot feest bij IKC het
Spectrum. Sinterklaas
kwam langs met zijn
Pieten en alle kinderen
en ouders van De
Krentenmik waren
uitgenodigd om het
feest mee te vieren.
De kinderen hadden
een grote taart voor
Sinterklaas gemaakt en
een mooie, versierde
mijter. Ook was er een
mooi cadeau gemaakt
door de kinderen van
de Kwikstaartjes. Na de
liedjes was het tijd om
de cadeautjes uit te
delen.

Alle kinderen kregen een kookschort met hun eigen
naam erop en kruidnotenmix om zelf te bakken.
Bedankt Sint en Piet voor het gezellige feest!

Dat was wel even schrikken op vrijdag 4 december
tijdens het sinterklaasfeest op de basisschool!
De sinterklaascadeautjes voor de kinderen van Het
Spectrum waren gestolen door twee boeven!
Sinterklaas heeft natuurlijk direct de politie gebeld
en de pieten alvast naar de school gestuurd om op
onderzoek uit te gaan. Dankzij onze slimme
Pieten, de politie die zeer snel ter plekke was en
met behulp van de kinderen werden de boeven in
de boeien geslagen en de cadeautjes terug
gevonden. In de bovenbouw hadden de kinderen
Sinterklaas geholpen met prachtige surprises
maken, wat een kunstwerken!

We kijken terug op een geslaagd sinterklaasfeest. Wij willen
iedereen die hier aan meegewerkt hebben hartelijk bedanken!
Met dank aan onze wijkagent en zijn collega, onze trouwe sint
en Pieten en de boeven (vrijwilligers van administratiekantoor
Admipunt).

STUDIEAVOND KINDCENTRUM HET SPECTRUM

VOORLEESWEDSTRIJD

25 november 2015 zijn we met het gehele IKC team
bij elkaar gekomen voor een teamavond. Tijdens
deze teamavond stonden 2 zaken binnen ons profiel
“Samen voor Gezond” centraal:
“Wat is gezonde voeding, en wat weten wij er al
van?” en onze droom om een “snoepjestuin”
(moestuin) te realiseren mét en vóór de kinderen
van IKC Het Spectrum.

Ieder jaar doet Het Spectrum mee met de
landelijke voorleeswedstrijd. Van de groepen 7 en
8 gaat er één leerling door naar de schoolfinale.

DAG VAN DE MENSENRECHTEN door GROEP 8
Op 10 december heeft groep 8 bijgedragen aan de
herdenking bij het mensenrechtenmonument in het
Hof, bij de Krentenmik. Burgemeester Bert Blase
was hierbij ook aanwezig. Er werden verschillende
gedichten voorgedragen, ook door de groep 8
leerlingen. Zij hebben tijdens de lessen aandacht
aan Mensenrechten geschonken en daar gedichten
bij gemaakt.
Dit waren onze finalisten. Wat hebben ze het alle
drie goed gedaan! De finale was reuze spannend,
de finalisten wisten zowel het publiek als de jury
te boeien. Toen de uitslag bekend werd gemaakt
kregen alle finalisten nog een groot applaus.
En Sam is dit jaar de grote winnaar van Het
Spectrum! Goed gedaan!
VOORLEESONTBIJT OP DE KRENTENMIK
Het nationale voorleesontbijt
komt er weer aan en daar doet
De Krentenmik ook aan mee.
Het start op woensdag 27 januari
en het staat in het thema van
“We hebben er een geitje bij”

OPENINGSTIJDEN PEUTERSPEELZAAL
Vanaf de kerstvakantie heeft de peuterspeelzaal
de volgende openingstijden:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Ochtend:
08.45 – 12.15 uur
Middag:
13.15 – 15.45 uur

VANUIT GROEP 8

TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO)

In groep acht werd de afgelopen weken heel veel
geleerd over robots, mensenrechten, vuurwerk en
het voortgezet onderwijs.
Mensenrechten: Wij zijn, zoals ieder jaar met
groep acht, uitgenodigd door Amnesty om bij het
monument in het Hof gedichten voor te dragen. Het
was dit jaar extra leuk, omdat we chocomel en
chocolade kregen en een kerstwens in de kerstboom
in de Windwijzer mochten hangen.
Robots: Bij het College Vos hebben we prachtige
robots gemaakt. In januari nodigen wij ouders uit
om te stemmen. De 2 robots met de meeste
stemmen, gaan mee doen aan een regionale
wedstrijd.
Vuurwerk: De politie kwam een les over vuurwerk
geven. De kinderen hebben na deze les nog een
blad meegekregen met tips over het afsteken van
vuurwerk.
Voortgezet onderwijs: We hebben oud-leerlingen
op bezoek gehad om te praten over hun school (De
Theater HAVO/WVO, Maaslandcollege, De Passie).
Daarnaast kwam Het Groen van Prinsterer lyceum
een Engelse dramales geven, waarin de kinderen
veel bezig waren met luisteren en praten in het
Engels.
De laatste week voor de vakantie kregen we nog
informatie van het Stedelijk Gymnasium, zijn we
gaan bowlen en hebben afgesloten met het
kerstdiner en de kerstviering. Wij vonden het
gezellig! Groetjes, juf Jacolien en juf Iris.

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

MAATJES LEZEN GROEP 8 EN GROEP 4

DISCO VOOR GROEPEN 7 EN 8

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.
Wij zoeken nog vrijwilligers voor de TSO!
Heeft u interesse? Neem dan contact op met
Mw. Marleen Smiet (06 15967091)
OPROEP UIT GROEP 3
Voor groep 3 zijn wij op zoek naar plastic doosjes
waar een mobiel bij aankoop in heeft gezeten.
Deze doosjes zijn geschikt om namaak geld in te
bewaren.
Graag inleveren bij de groepen 3 aan de WS.
Onze dank is zeer groot!!

Samen lezen is niet alleen
gezellig maar ook heel
leerzaam. De leerlingen van
groep 8 zijn de maatjes van de
leerlingen van groep 4. Groep
4 leest hardop voor en groep 8
doet mee, zij wisselen daarbij
de beste tips uit.

Het Spectrum organiseert
voor de leerlingen
van groep 7 en 8 een
GLITTER & GLAMOUR disco!
Zet de datum snel
in je agenda!

Samen lezen met uw kind is goed voor de taal- en
leesontwikkeling van uw kind. Voorlezen of om de
beurt hardop lezen: Zo geniet uw kind samen met u
van een mooi of spannend verhaal; doen dus!

15 januari 2016
18.30 – 20.00 uur

VAKANTIE BSO

BSO OPENINGSTIJDEN

In de kerstvakantie heeft het team van de BSO weer
allerlei leuke activiteiten georganiseerd. O.a.:

Vanaf dit schooljaar zijn de openingstijden van de
buitenschoolse opvang (BSO) aan de Boslaan:

Maandag 21 december Graspiepers 4-8 jaar
Pyjamaochtend!!Trek je mooiste pyjama aan en neem je knuffel
mee. Dan gaan we lekker ontbijten…
Dinsdag 22 december
Alle groepen
Naar Jeugdstad! En hier kan je natuurlijk van alles doen,
knutselen, klimmen, laser gamen enz.
Donderdag 24 december Notenkrakers 8 + groep
Spare, strike en de goot waar hoor je dit? Op de bowlingbaan!
Rol hem erin bij partycentrum de Walvisch in Schiedam.
Maandag 28 december
Notenkrakers
De Elfstedentocht is er niks bij of is kunstschaatsen meer jouw
ding? Vandaag mag jij jouw kunsten laten zien op de schaatsbaan
bij winterland in Schiedam.
Woensdag 30 december Babbelaars en Goudhaantjes
Naar Jeugdstad! Gaan we vandaag playbacken, bakken, sporten?
Tsja.. genoeg keus in Jeugdstad!

Voor het volledige programma zie: www.un1ek.nl

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
Wil je ook eens meedoen bij de VAKANTIE BSO?
Meld je dan aan via www.un1ek.nl
GEZELLIG!

NSA NASCHOOLSE ACTIVITEITEN

NSA VLAARDINGEN IN BEWEGING

De afgelopen periode waren er bij de NSA
tekenlessen en judo lessen te volgen. De informatie
voor de volgende NSA komt na de vakantie!
Tekenlessen
Wat hebben we mooie tekeningen gemaakt in de
afgelopen 4 lessen. Echte kunstenaars zijn de
kinderen, wel jammer dat het alweer voorbij is.
Op de foto's zijn een paar van deze kunstwerken te
bewonderen. Later in het jaar zijn er weer nieuwe
tekenlessen. Houd de digiduif van de NSA maar
goed in de gaten!

Judolessen

Woensdag 18 november was het lekker druk op
het plein bij de Boslaan. De VIB (Vlaardingen in
Beweging) organiseerde samen met Het Spectrum
leuke sport en spelactiviteiten op het plein. Dit
keer met het thema CIRCUS.
Na de kerstvakantie organiseert de VIB speciaal
voor groep 5 en 6 van Het Spectrum
sportactiviteiten! Houd digiduif in de gaten!

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)
VANUIT UN1EK
U ontvangt ook een nieuwsbrief van Stichting
UN1EK. In deze nieuwsbrief wordt u geínformeerd
over ontwikkelingen binnen UN1EK.
Heeft u deze nieuwsbrief gemist, dan kunt u die via
deze link alsnog bekijken: http://eepurl.com/bJDFRr
Als bijlage zijn ook de sluitingsdagen van de
opvang bijgevoegd. Daarnaast is ook het
vakantierooster bekend voor het schooljaar 20162017 en bijgevoegd.
Beiden zijn ook te bekijken op www.un1ek.nl

VANUIT DE MR
MR heeft vergaderd op 13 oktober 2015
Goed nieuws is dat we een lichte stijging in het
leerlingen aantal zien.
De antwoorden naar aanleiding van de ouderpanel
vragen over de naschoolse activiteiten zijn
doorgenomen en zullen door worden gestuurd
naar de betrokkenen binnen school voor evaluatie
van de naschoolse activiteiten.
In september hebben we de bijeenkomst van
Uniek bijgewoond over de toekomst van de
Intergrale kindcentra, de overleg structuren en
hoe dit wettelijk is vastgelegd. Vanaf 1 januari
2016 zullen we als IKC Raad van IKC Het
Spectrum starten. In het nieuwe jaar presenteren
wij ons graag bij een ouderavond als IKC Raad
waarin we samen met de ouders, leerkrachten en
medewerkers van de kinderopvang de belangen
behartigen van ons allemaal in 1 vergadering.
Uiteraard staan wij voor u klaar om uw belangen
goed te behartigen en nodigen u uit om uw ideeën
te delen en vragen te stellen via
mr@kindcentrumhetspectrum.nl. Het gaat hierbij
om zaken die de hele groep of het gehele
kindcentrum aangaan. Zo zijn wij een goede
vertegenwoordiging van alle partijen; kinderen,
ouders en personeel nu en in de toekomst van het
kindcentrum.

COMMUNICATIE

VAKANTIE ROOSTER 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:
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!
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 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

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

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
8 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.

Het VAKANTIErooster schooljaar 2016-2017
is bekend: zie www.un1ek.nl

Jaarplanning
Schooljaar 2015-2016

Leerlingen en ouders

JANUARI 2016
28
KERSTVAKANTIE

4
Nieuwjaarsreceptie
Het Spectrum

11
GEDRAGSWEEK

18
STUDIEDAG 3
Alle lln vrij

25

29

5

12

19

26

30

6

13
Opruimmiddag BL & WS

20

27
Nationale voorleesdagen
t/m 6 februari

31

7
MR 4

14

21

28
Gedichtendag/
Start poëzieweek

1

8

15
Disco groep 7-8

22

1

8

15
MR 5

22
VOORJAARSVAKANTIE

2

9

16

23

3

10

17

24

4
Info avond onderwijs
Locatie Krentenmik
voor ouders vd HEDO
5
Warme truien dag

11

18

25

12

19
Groep 1/2 vrij

26

29

7

14

21

28
2e PAASDAG

1

8

15

22
MR 6

29
STUDIEDAG 4
Alle lln vrij

2

9

16

23
Plakboek / Rapport 1

30
Spreekmiddag/avond 3

3

10

17
Ondersteuningsteam 4

24
PASEN
v.a.14.00 uur alle lln vrij

31

4

11

18

25
GOEDE VRIJDAG

1

t/m 3 feb

29

FEBRUARI 2016

MAART 2016

