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

 Agenda 

 Staking 15 maart 

 Creatief aanbod van de Blauwe Schuit op Het Spectrum 

 Wie oh wie heeft er nog een oranje Spectrumshirt? 

 Schoolthema 

 Mad Science 
 
Agenda: 
     
Vrijdag 15 maart    Onderwijsstaking – alle leerlingen zijn vrij 
Woensdag 20 maart    Studiemiddag, alle leerlingen om 12.00 uur uit 
Vrijdag 12 april    Spectrumviering, rooster volgt nog. 
Woensdag 17 april   Afsluiting schoolthema en Spectrumfeest 
Donderdag 18 april Paasontbijt in alle groepen 
Vrijdag 19 april  Goede vrijdag – alle leerlingen zijn vrij 
Maandag 22 april Tweede paasdag 
Woensdag 24 april  Open ochtend voor nieuwe ouders en kinderen 
Zaterdag 27 april t/m 5 mei Meivakantie 
 
 
Staking vrijdag 15 maart 
 
Het is volop in het nieuws, 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. 
 
 
Creatief aanbod van de Blauwe Schuit op Het Spectrum 
 
Beste ouders, 

Binnenkort start  de Blauwe Schuit met een leuk creatief, naschools aanbod voor de 
woensdagmiddag. Een docent van de Blauwe Schuit zal een zestal creatieve lessen geven 
aan de kinderen van Het Spectrum. De lessen zijn bedoeld voor kinderen van 6 t/m 12 jaar 
en ze worden gegeven in het atelier (handvaardigheid lokaal) aan de Volkerakweg. Houd uw 
mail in de gaten, binnenkort ontvangt u meer informatie hierover! 

Vriendelijke groeten, Ellen Meijer 
Ellen Meijer 
 



School T-shirts 
 
Deze T-shirts gebruiken we regelmatig bij schoolactiviteiten als schaken, fun in 
athletics etc.. 
Bij het opruimen kwamen we erachter we dat we een flink aantal T-shirts 
missen. Willen jullie thuis kijken of er misschien nog een T-shirt ligt? Alvast 
bedankt! 
 
 
Schoolthema Energie 
 
Woensdag zijn wij gezamenlijk met het schoolthema Energie gestart. Op de website krijgt u 
een beeld van de start van ons thema. De komende periode wordt er door de leerlingen van 
Het Spectrum, de peuterspeelschool en bij SKH aan dit thema gewerkt. Dit thema sluiten we 
ook weer gezamenlijk af op woensdag 17 april van 15.30 uur tot 17.30 uur. Over de verdere 
invulling wordt u nog geïnformeerd. 
 
 
Mad Science komt weer op Het Spectrum met te gekke nieuwe lessen!  
 
Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show op 10-4-
2019, kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse 
wetenschap- en techniekcursus.  
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt 
is voor kinderen die al eerder hebben meegedaan. 
 

Starttijd: 14:45  
Dag 1: maandag 27-5-2019 
Dag 2: maandag 3-6-2019 
Dag 3: maandag 17-6-2019 
Dag 4: maandag 24-6-2019  
Dag 5: maandag 1-7-2019 
Dag 6: maandag 8-7-2019 

De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, 
proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap 
en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een 
echte wetenschapper!  
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven. Minimaal 
15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet 
door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep van start.  
Inschrijven kan t/m 12-5-2019. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org 
 

 

http://nederland.madscience.org/

