
 
 
 
 
 
 
Beste ouders, 
 
In de nieuwsbrief van deze maand voor u de volgende informatie: 
 

 Agenda 

 Staking 15 maart 

 Carnaval op Het Spectrum 

 Aanmelden toekomstige leerlingen 

 Muziekschool nabij, Boedijn op Het Spectrum 

 Speelgoed gevraagd voor groep 2-3 
 

In de bijlage: 

 Informatie van de schoolfotograaf 
 
Agenda: 
 
Dinsdag 26 februari     Open avond, 19.30 tot 20.30 uur 
Woensdag 27 februari    Open ochtend van 9.00- 10.00 uur 
Vrijdag 1 maart    Carnaval op het Spectrum 
Maandag 4 maart     Schoolfotograaf, portretfoto’s en groepsfoto’s 
Woensdag 6 maart     Schoolfotograaf, broertjes en zusjes na schooltijd 
Vrijdag 15 maart    Onderwijsstaking 
Woensdag 20 maart    Studiemiddag, alle leerlingen om 12.00 uur uit 
Vrijdag 12 april    Spectrumviering 
Woensdag 17 april   Afsluiting schoolthema en Spectrumfeest, nadere 

informatie volgt 
 
Staking vrijdag 15 maart 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
In de week van 11 tot en met 15 maart worden acties georganiseerd in de hele sector 
onderwijs van PO, VO, MBO, HBO en WO. Een aantal vakbonden heeft opgeroepen om 
vrijdag 15 maart aanstaande als gehele sector het werk neer te leggen. Daar geven veel 
leerkrachten binnen Het Spectrum gehoor aan. 
 
Op vrijdag 15 maart gaan wij staken, de leerlingen hebben deze dag geen school 
omdat wij gesloten zijn. 
 
Wat willen wij met deze staking bereiken? 
Wij vinden het belangrijk dat serieus in het onderwijs wordt geïnvesteerd, omdat we met 
forse en urgente problemen kampen. Zo dreigt het lerarentekort alleen maar groter te 
worden. Leerlingen en onderwijspersoneel zijn hiervan de dupe. Het is dan ook van groot 
belang dat hiervoor oplossingen worden gevonden. Daarbij  willen wij een eerlijk salaris voor 
werknemers in het primair onderwijs en het verminderen van de werkdruk.  
Tegelijkertijd richten wij ons met deze staking op andere issues, zoals het inhalen van 
tekorten op de lumpsumbekostiging (materiële instandhouding), het ongedaan maken van 
bezuinigingen op de onderwijsachterstandsmiddelen, het schrappen van de bezuiniging 



(doelmatigheidskorting) en verdere investeringen in huisvesting, meer en betere 
voorzieningen in de klas (bijv. ondersteuning en ICT-voorzieningen). 
Wij hopen op uw begrip.  
 
Namens het team,  
Irene Damen en Gerrie Storm. 

 
Carnaval 
 

Op vrijdag 1 maart vieren we 
carnaval op school.  
De kinderen mogen die dag verkleed 
naar school komen. 
 
Het is de bedoeling dat alle kinderen een 
eigen lunch met drinken meenemen.  
Voor het 10 uurtje wordt een gezond 
tussendoortje (fruit/groente) verzorgd 
door school. 

We houden op deze dag de normale schooltijden aan.  
We gaan er een gezellige dag van maken! 
ALAAF! 
 
 
Aanmelden toekomstige leerlingen van het Spectrum 
In de maand januari zijn we weer gestart met het verzorgen van open avonden om ouders 
van toekomstige vierjarigen te informeren over ons onderwijs. Aansluitend aan een open 
avond is een open ochtend, leerlingen van de leerlingenraad leiden kinderen en ouders rond. 
 
Broertjes en zusjes van leerlingen van Het Spectrum hebben voorrang bij plaatsing. Wordt 
uw zoon of dochter in het schooljaar 2019-2020 vier jaar? Een aanmeldingsformulier is te  
verkrijgen bij de administratie van de school. 

 
Muziekschool nabij, Boedijn op Het Spectrum 
De eerste reeks muzieklessen van muziekschool Boedijn worden deze week afgesloten, na 
de voorjaarsvakantie komt er een nieuw muzikaal aanbod. 
 
Speelgoed gevraagd 
 
Heeft u misschien speelgoed in de kast liggen waar uw kind niet meer mee speelt? Groep 2-
3a is er blij mee! We zijn o.a. op zoek naar een babypop, poppenkleertjes, en 
verkleedkleding voor de huishoek. De bouwhoek kan nog aanvulling gebruiken als het gaat 
om autootjes, poppetjes en kleine plastic dieren. Voor het knutselen kunnen we altijd oude 
overhemden gebruiken. En jigsaw puzzels tot pakweg 50 stukjes zijn ook welkom! Alvast 
bedankt! 
Juf Marita, Juf Ans en Juf Astrid (Volkerakweg, lokaal boven, rechterkant 
 
 
 

Het schoolteam van het Spectrum 
 wenst alle leerlingen en ouders 

 een gezellige voorjaarsvakantie toe! 


