NIEUWSBRIEF
4 juni 2015

19e jaargang nummer 5
OPENING SCHOOLPLEINEN, ENTREE EN AULA
Beste ouder(s) /
verzorger(s),
In deze nieuwsbrief vindt u
informatie over activiteiten
op Het Spectrum, zoals de
opening van de
schoolpleinen, maar ook
over de ontwikkelingen
van IKC Het Spectrum.
Ik wens u veel leesplezier!
Met vriendelijke groeten,
Susanne Snoeij

CITO EINDTOETS EN CITO ENTREETOETS
De groepen 8 hebben onlangs de CITO eindtoets
gemaakt. De resultaten zijn binnen, en wat zijn we
trots op deze kanjers. Met een aantal positieve
persoonlijke verrassingen en een groepsgemiddelde
dat ruim boven het landelijk gemiddelde komt,
kunnen we zeggen dat jullie het geweldig hebben
gedaan!

OPENING SCHOOLPLEINEN VAN HARTE WELKOM!
Wat zijn de schoolpleinen geweldig geworden! Er
wordt volop gerend en geklauterd, maar er is ook
ruimte om lekker te chillen of een balletje te
trappen.
Op woensdag 10 juni vanaf 09.00 uur willen
wij het schoolplein feestelijk openen. We doen dit
met onze donateurs op de Boslaan, want zonder
hen was het niet gelukt! U bent als ouder of
belangstellenden ook van harte welkom bij de
opening van het plein.
Verspreid over de ochtend zullen op beide pleinen
de groepen bij toerbeurt naar buiten gaan voor
een informele opening en natuurlijk om te spelen.
OPENING ENTREE/AULA VAN HARTE WELKOM!
Aansluitend op de opening van het plein, zullen we
op de Boslaan ook de nieuwe entree en de nieuwe
aula in gebruik nemen. Bent ook benieuwd hoe het
er na de verbouwing uitziet? U bent van harte
welkom in de aula voor een hapje en een drankje.

De groepen 7 hebben onlangs de CITO entreetoets
gemaakt. Ook hiervan zijn de resultaten binnen. Het
groepsgemiddelde ligt ook hierbij boven het landelijk
gemiddelde. Dat hebben jullie knap gedaan!
Ook in de overige groepen worden CITO toetsen
afgenomen. De resultaten van CITO toetsen worden
op school vooral gebruikt om te kijken of leerlingen
zich op cognitief gebied voldoende ontwikkelen. We
kunnen op deze manier kijken op welke gebieden de
leerlingen individueel of als groep meer
ondersteuning nodig hebben.
Natuurlijk zijn kinderen veel méér dan alleen maar
wat zij presteren op cognitief gebied. We zijn trots
op alle kinderen. Op hun creativiteit, vriendelijkheid,
doorzettingsvermogen, groepsgevoel, sportiviteit,
humor, eigenwijsheid, originaliteit, muzikaliteit en
nog veel meer. Wat fijn dat je iedere keer weer je
best doet, wij genieten er elke dag van!
EVEN WACHTEN…
Er zijn veel kinderen die tussen de middag op school eten
bij de tussenschoolse opvang. Na de lunch gaan de
kinderen lekker buitenspelen. Kinderen die thuis hebben
gegeten komen al vroeg naar het schoolplein toe. Hierdoor
is het voor de TSO medewerkers niet mogelijk om goed
toezicht te houden. Wilt u i.v.m. de veiligheid van de
kinderen en het overzicht van de pedagogisch
medewerkers/ TSO medewerkers tussen de middag
wachten bij het hek als deze dicht is?
Na schooltijd zijn alle kinderen welkom op het plein. Je
houdt je dan op het plein aan de afspraken die de BSO
heeft gemaakt.
Vriendelijk bedankt voor uw en jullie medewerking.

De herinrichting van de pleinen is mede mogelijk gemaakt door
een aantal gulle donaties. Wij hebben fondsen ontvangen van
het VSB fonds, Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.,
woningstichting Samenwerking, de ANWB, het Elise Mathilde
Fonds en de NSGK. Ook de gemeente levert een bijdrage. Wij
zijn erg blij met deze donaties! Wij willen onze donateurs dan
ook hartelijk bedanken!

De verbouwing is bekostigd uit de subsidie “onderwijskundige
vernieuwingen” van de gemeente Vlaardingen.

SPORTDAG 5 JUNI 2015

VANUIT GROEP 4/5 EN 5

Vrijdag 5 juni is het sportdag.
De groepen 1 en 2 sporten deze dag in “Het Hof”.
De kinderen beginnen om 08.45 uur op school en
kunnen daar om 14.00 uur opgehaald worden.
De groepen 3 t/m 8 sporten deze dag bij de
Fortuna/Polderpoort. Zij worden om 08.45 uur bij de
Polderpoort verwacht, om 14.00 uur kunt u uw kind
daar weer ophalen
Deze dag gebruiken we natuurlijk onze mooie
Spectrum-bidon. Met water als verfrissing gaat het
sporten nog beter! Wij zorgen deze dag voor
voldoende water en de leerlingen krijgen ook iets te
eten.
- Denkt u eraan om de kinderen ’s morgens even in
te smeren? Het wordt namelijk een stralende dag!
- Denkt u aan een lunchpakketje?
Na deze sportieve dag krijgen de kinderen hun eigen
bidon van school mee naar huis. Wilt u deze
maandag weer schoon mee naar school geven?
ACTIE 4 KIDS
In de tijd voor Pasen
hielden we voor de
tweede keer de
Actie4kids. Ook dit
jaar was het weer
een groot succes!
We hebben met
elkaar maar liefst 80
schoenendozen
gemaakt en gevuld.
Dit betekent dat er 80 kinderen ergens in de wereld
blij gemaakt worden met een prachtige en goed
gevulde schoenendoos.
Iedereen weer hartelijk bedankt voor zijn/haar inzet.
Het is mooi dat we dit als school met leerlingen,
ouders en leerkrachten kunnen doen.

LESSEN BEELDENDE VORMING
De komende weken krijgen de kinderen 4 lessen
Beeldende vorming. Deze worden gegeven en
georganiseerd door 'Kunstenplan'. De lessen
worden op maandagochtend (gr5) of
dinsdagochtend (gr 4/5) op school gegeven. Er is
een afsluitende les bij Kade 40. Omdat er tijdens
deze lessen gewerkt wordt met verf, klei
enz. willen we u vragen deze ochtenden rekening
te houden met de kleding van uw kind. Er zullen
wel schorten gebruikt kunnen worden, maar geeft
u de kinderen in elk geval kleding aan die tegen
een stootje kan.

De werkgroep goede doelen, Marit en Marijke
PEUTERSPEELZAAL HET SPECTRUM
De kinderen van peuterspeelzaal ‘Het Spectrum’,
zijn druk bezig geweest met het bouwen van een
nieuwe woonwijk. Na het meenemen van een foto
van ons eigen huis werd er druk overlegd, waar
wonen wij? Wat voor soort huizen zijn er eigenlijk?
Is er een speelplaats in onze woonwijk? Zoals in elk
nieuw huis zal er ook af en toe geklust moeten
worden. ‘Kasper de timmerman”, helpt ons hierbij,
want, tja waar moet je beginnen zonder goed
gereedschap.

ZWEMMEN nog 3 maandagen:
8 juni: proefzwemmen diploma's
22 juni: Eventueel Diploma zwemmen of
spelactiviteit.
6 Juli: Slot spel/zwemactiviteiten.
PASEN
Donderdag 2 april hebben we op school het
Paasfeest gevierd. Dat is het feest waarbij we
vieren dat de Here Jezus is opgestaan.
Het feest van licht, hoop en nieuw leven.

KRENTENMIK HELE DAG OPVANG
Bij de Krentenmik werken we aan het thema: “Hoe ziet
mijn familie eruit?” Daarom organiseren wij op
donderdag 4 juni en maandag 8 juni familie(mid)dagen. De kinderen die op die dag opvang hebben
mogen 2 familieleden uitnodigen om een kijkje te
komen nemen op De Krentenmik. Wij kijken er erg naar
uit om de familie van de kinderen te ontmoeten.
De vakantie komt er weer aan, dit betekent dat ook de
pm’ers op vakantie gaan. Dit zal soms voor nieuwe
gezichten zorgen op de groepen, maar we doen ons best
om het zoveel mogelijk intern op te lossen.
We hopen de aankomende periode weer vaak mooi weer
te hebben waardoor we veel buiten zijn. Het is daarom
belangrijk dat de kinderen weer zwemkleding,
waterschoenen en een petje/hoedje meenemen. Wij
vinden het ook erg fijn wanneer uw kind ’s ochtends al
is ingesmeerd.

Natuurlijk is er na het harde werken ook tijd voor
ontspanning. Op de nieuwe glijbaan, of met de lego
buiten op een kleedje. Buiten spelen is belangrijk.
Ons volgend thema gaat dan ook over ‘wij spelen’.
Kom gerust eens een kijkje nemen. Nanette en Loes

In het kader van Samen voor gezond laten wij de
kinderen kennis maken met verschillende soorten
voeding. Tijdens het 5 uurtje bieden wij verschillende
soorten groenten aan zoals: komkommer, tomaat,
paprika, augurk en worteltjes. Daarnaast drinken we
ook veel water en thee. We zien dat de kinderen dit
steeds lekkerder gaan vinden en meer vragen om thee
of water.

TEAMONTWIKKELING
TEAMAVOND IKC: SAMEN VOOR GEZOND
19 mei hebben we met alle medewerkers van IKC
Het Spectrum een teamavond georganiseerd.
Tijdens deze avond stond samen voor gezond
centraal. Wij hebben ons deze avond vooral over het
onderdeel “voeding” gebogen. Welk aanbod rondom
voeding hebben we al en op welke gebieden kunnen
we ons aanbod versterken. Door alle werkvelden
met elkaar te verbinden hebben we een start
gemaakt met het omschrijven van een doorgaande
leer- en ontwikkellijn rondom voeding. Wilt hier
meer over weten? We hebben de leerlijn opgesteld
door het voedingscentrum als leidraad gekozen.
Deze voldoet o.a. aan de SLO doelen van het
onderwijs, maar geeft ook handvatten voor thema’s
die bruikbaar zijn in de opvang.
Wilt u weten wat er in de leerlijn van het voedingscentrum staat?
Zie http://www.voedingscentrum.nl/professionals/gezond-opschool/doorlopende-leerlijn.aspx

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
Sport-en spel
Op een aantal woensdagen per jaar wordt er door
de VIB i.s.m. de buitenschoolse opvang van Het
Spectrum sport-en spel activiteiten georganiseerd
op het plein van de Boslaan. Alle kinderen in de
wijk, de buurtbewoners en u zijn hierbij van harte
welkom! De volgende VIB sport-en speldag is op:
10 juni 2015.
Spaanse les
Met veel enthousiasme hebben een aantal
kinderen gewerkt met Juf Isabel aan hun
taalvaardigheid in het Spaans.
Iedere week wisten ze weer wat meer van de
Spaanse taal, zoals je voorstellen in het Spaans en
een Spaans liedje zingen, hoe je werkwoorden
moet vervoegen en nog veel meer.
De kinderen sluiten deze lessen af met een
presentatie op dinsdag 9 juni voor hun ouders en
belangstellenden. Adiós!
Maestro gracias isabel!

STUDIEDAG ONDERWIJSTEAM
Op 7 april heeft het basisschoolteam zich met elkaar
gebogen over o.a. de resultaten van de CITO’s, het
oordeel van de inspectie en hebben we het
afgelopen jaar geëvalueerd. We hebben vooruit
gekeken naar wat wij als basisschool willen bereiken
in de komende 4 jaar. De input van deze dag
gebruiken we om het schoolplan voor de komende 4
jaar te ontwikkelen, hierin zullen ook de IKC
ontwikkelingen opgenomen worden.
Verder hebben we aandacht besteed aan sociaal
emotioneel leren en hebben we informatie gekregen
over DCD en hoe we daar op school mee om kunnen
gaan.
A.s. donderdag 11 juni is er weer een studiedag. De leerlingen
van de basisschool zijn deze dag vrij.

LEZEN! SCHOOLBOEKWINKEL

COMMUNICATIE

Lees- en boekenliefhebbers gezocht !
De schoolboekwinkelcommissie bestaat uit een
aantal enthousiaste ouders en leerkrachten. Deze
commissie wil met diverse activiteiten het belang
van lezen onder de aandacht brengen en het plezier
in lezen op school vergroten.
Een aantal ouders neemt dit jaar afscheid van de
schoolboekwinkel, omdat hun kinderen naar de
middelbare school gaan. Daarom zijn wij opzoek
naar nieuwe ouders of grootouders.
Vindt u het leuk om mee te helpen met de grote
schoolboekwinkel en de voorleeswedstrijd, laat het
ons weten! Meer info of aanmelden? Stuur uw
mailtje naar één van de onderstaande mailadressen.

WEBSITE
www.kindcentrumhetspectrum.nl

e.voogt@zonnet.nl (ouder)
r.degoede@kindcentrumhetspectrum.nl (leerkracht)

BSO:
PSZ:

Wij willen de ouders die afscheid nemen hartelijk
bedanken voor hun inzet!
Namens de schoolboekwinkel,
Rita de Goede
OPRUIMMIDDAG
Woensdag 17 juni van 14.00 – 17.00 uur hebben wij
een opruimmiddag. Komt u ons helpen met het
schoonmaken, sjouwen, kleine klussen doen? U kunt
zich aanmelden bij de leerkrachten. Alvast bedankt!

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@kindcentrumhetspectrum.nl
psz@kindcentrumhetspectrum.nl

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

AVONDVIERDAAGSE

SCHOOLUITJE GROEP 1-2

Een groep van 73
kinderen loopt
samen met BSO Het
Spectrum de 5
kilometer en de 10
kilometer. Wat een
lange stoet!
De route gaat langs
veel verschillende,
mooie plekken in Vlaardingen en Schiedam.
Onderweg is er veel water gedronken en lekker
komkommer gegeten om weer met frisse moed
verder te lopen! Vanavond is het de laatste avond.
Met als thema: kleding in felle kleuren / neon. Dat
zal een mooi gezicht zijn. Succes deze laatste
kilometers, jullie hebben goed gelopen!
SCHOOLVAKANTIES
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 2014-2015

Zomervakantie

13 juli t/m 21 aug 2015

Het vakantierooster voor het schooljaar 2015-2016

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

19
21
22
25
25
15
11

okt t/m 23 okt 2015
dec t/m 1 jan 2016
feb t/m 26 feb 2016
maart t/m 28 maart 2016
april t/m 6 mei 2016
en 16 mei 2016
juli t/m 19 aug 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 aan de leerplichtwet.

SCHOOLREIS GROEP 3-8
Op vrijdag 19 juni is het weer
zover: de groepen 3 t/m 8 gaan op
schoolreis! De bestemming voor dit
jaar is Duinrell!

VANUIT STICHTING AANZET
Op 10 augustus aanstaande start de 5e Vlaardingse
Zomerschool. Alle kinderen van groep 8 van de
basisscholen in Vlaardingen hebben een folder
ontvangen. Er is nog plaats voor enkele leerlingen.
De inschrijfdatum is daarom verlengd tot 15 juni.
Voor meer info: www.vlaardingsezomerschool.nl

Woensdag 13 mei gingen de
kleuters naar het klim en
klauterparadijs “Jungle”. Wat
hebben we veel geklauterd en
geklommen. Ook hebben de
oudste kinderen gebowld en in
het donker gemidget golft.
Na een tijdje spelen hadden we
wel zin in wat water en een
stukje komkommer.
Nog even wat klimmen en klauteren en toen
kwamen alle papa’s en mama’s jullie weer
ophalen. Het was een gezellige, leuke dag!

NIEUWS UIT DE MR
Medezeggenschapsraad (MR) 28 mei 2015
Tijdens de MR-vergadering is uitgebreid gesproken
over de formatie, het aantal beschikbare uren om
leerkrachten in te zetten. Met de ruime formatie
van het afgelopen schooljaar was IKC Het
Spectrum enigszins verwend. De groepsindeling
voor het nieuwe jaar blijkt weer een hele puzzel te
zijn. Zodra alle puntjes op de i staan, zullen
ouders ingelicht worden over de groepsindeling
van volgend schooljaar.
Daarnaast hebben we gesproken over het
schoolfonds. Daarbij kwam de vraag aan de orde
hoe je alles zo kunt organiseren dat de financiële
uitgaven steeds zo transparant mogelijk zijn. De
begroting van het schoolfonds komt terug op de
volgende vergadering.
Ook de schoolpleinen en de verbouwing aan de
Boslaan zijn aan de orde geweest. De laatste
werkzaamheden aan de lokalen op de begane
grond zullen in de zomervakantie verricht worden.
Over zowel de verbouwing als de schoolpleinen
komen louter positieve reacties binnen. Binnen de
school moet er nog wel veel opgeruimd worden.
Op 17 juni staat er weer een opruimmiddag
gepland. Het zou fijn zijn als ouders hierbij kunnen
helpen.
Een belangrijk document voor de school is het
Ondersteuningsplan, een wettelijk vereist
document waarin van A tot Z beschreven staat
hoe IKC Het Spectrum de leerlingen ondersteunt
en begeleidt. De MR heeft de concepttekst gelezen
en concludeert dat dit een zeer helder en nuttig
instrument voor de school is. De input vanuit de
MR wordt meegenomen. De definitieve tekst zal in
het volgend schooljaar beschikbaar komen.
Het Ouderpanel heeft in april een vragenlijst over
het hardnekkige probleem hoofdluis beantwoord.
De antwoorden, tips en suggesties worden
doorgespeeld aan het managementteam om daar
eventueel verder uitgezet te worden.
In het volgend schooljaar zal de MR enigszins van
opzet veranderen en voortgaan als IKC-raad. De
MR houdt de ontwikkelingen daaromtrent goed in
de gaten en zal t.z.t. kijken in hoeverre de
werkwijze daar op aangepast dient te worden.
De volgende en laatste vergadering van de MR
van dit schooljaar is 25 juni.

VRIJE SCHOOLDAGEN 2014-2015

UN1EK

Studiedagen schooljaar 2014-2015
Alle leerlingen groep 1 t/m 8 vrij:
11 juni 2015
Vrije dagen schooljaar 2014-2015
Alle groep 1/2 leerlingen vrij:
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 op de Boslaan en de Wilhelminastraat
is mede mogelijk gemaakt door:
-

Ouders, leerlingen en medewerkers
Gemeente Vlaardingen
Diverse donateurs;

Wij willen onze donateurs namens alle kinderen
van HET SPECTRUM hartelijk bedanken!

Jaarplanning
Schooljaar 2014-2015
WS= Wilhelminastraat / BL= Boslaan / HS= Hofsingel

JUNI 2015
1
TOETSweek
Deze week:
avondvierdaagse
2

8
TOETSweek
HS: familiedag

15
TOETSweek

22
TOETSweek

9

16

23

3

10
Opening schoolplein
BL Opening aula/entree
BL VIB sport en spel

17
Opruim-middag/avond
BL & WS met ouders

24
Schoolboekwinkel

4
HS: familiedag

11
STUDIEDAG 5
Alle lln vrij

18

25
OT 6
MR 8

5
Sportdag

12

19
Schoolreis gr. 3 t/m 8
Groep 1/2 vrij

26
BBQ Groep 8

29

6
Afscheidsavond gr. 8b

13
ZOMERVAKANTIE
t/m 21 augustus

20
ZOMERVAKANTIE

27
ZOMERVAKANTIE

30
Eten /afscheid WS

7
Wenmiddag
Afscheidsavond gr. 8a

14

21

28

1
CJG: WS
KNAK

8

15

22

29

2
Inloopavond / ophalen
Plakboek / Rapport 3

9

16

23

30

3

10
Alle lln VRIJ

17

24

31

3
ZOMERVAKANTIE

10
ZOMERVAKANTIE

17
ZOMERVAKANTIE

24
1e schooldag 2015-2016

31

4

11

18

25

1

5

12

19

26

2

6

13

20

27

3

7

14

21

28

4

JULI 2015

AUGUSTUS 2015

