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

 Agenda  

 Spectrumfeest 

 Eindtoets groep 8 

 Muziekschool Boedijn op Het Spectrum 

 Kledingactie, Bag2School 

 NL Doet  

 Mad Science 
 
Veel leesplezier toegewenst! 
 
Agenda: 
 
Vrijdag 12 april   Spectrumviering 
Woensdag 17 april   Afsluiting schoolthema en Spectrumfeest 15.30 uur – 17.30 uur 
Donderdag 18 april   Paaslunch in alle groepen  
Vrijdag 19 april   Goede vrijdag – alle leerlingen zijn vrij  
Maandag 22 april   Tweede paasdag – alle leerlingen zijn vrij 
Woensdag 24 april  Open ochtend voor nieuwe ouders en kinderen van 9.00 uur tot 

10.00 uur 
Woensdag 24 april  Show Mad Science (nieuwe datum) 
Donderdag 25 april  Sportdag groep 4/5, 5, 6 en 7 
Zaterdag 27 april t/m 5 mei  Meivakantie 
 
 
Spectrumfeest! 
 
Beste kinderen en ouders, 
 
Basisschool Het Spectrum, Stichting Kinderopvang Hoorn en de peuterspeelschool van 
stichting Netwerk sluiten samen op feestelijke wijze het thema “energie” af. 
Wij nodigen alle kinderen en ouders uit op woensdag 17 april aanstaande, van 15.30 uur tot 
17.30 uur. U bent van harte welkom in de drie gebouwen. 
 
We openen het Spectrumfeest met veel energie om 15.30 uur op de asfaltplaat! 
Daarna kunnen alle kinderen in de eigen groep een kaart ophalen waarmee een speurtocht 
kan worden gelopen en een bon voor limonade en iets lekkers. 
 
De kinderen krijgen de opdracht letters te zoeken in de gebouwen, hebben ze alle letters 
gevonden dan is de zin compleet!. Deze kaart leveren ze aan het einde in en krijgen dan een 
kleine attentie. 
Tot ziens op woensdag 17 april! 
 
Met vriendelijke groet de Spectrumfeestcommissie 



Eindtoets groep 8 

Dinsdag 16 en woensdag 17 april zal de IEP Eindtoets in de groepen 8 worden afgenomen. 
De Eindtoets is verplicht voor alle leerlingen van de groepen 8. 
De IEP toets bestaat uit twee boekjes. De leerlingen beginnen met het onderdeel begrijpend 
lezen, taal en spelling. Na de pauze maken ze het rekendeel. 
De toets is oplopend in moeilijkheidsgraad. In mei/juni zullen de uitslagen van de toets 
bekend worden gemaakt. 
We wensen de kinderen van groep 8 veel succes met de IEP Eindtoets. 
 
 
Muziekschool Boedijn op Het Spectrum 
 
Vervolglessen keyboard op locatie Het Spectrum, de inschrijving start binnenkort. In de 
bijlage leest u hierover meer. 
 
 
Kledingactie 
 
Tijd om de kledingkasten weer op te ruimen! We doen weer mee met de kledinginzameling 
van Bag2School. We willen heel graag het spaarpotje voor de tafeltennistafel aanvullen! 
Hopelijk kunnen we met het bedrag van vorig jaar en dit jaar een tafeltennistafel 
aanschaffen! Wilt u alvast met ons meesparen? 
Vanaf dinsdag 23 april kunnen, goed dichtgeknoopte, zakken met bruikbare schone 
kleding, schoenen, gordijnen etc. ingeleverd worden. Op de Breitnerhof mag de vuilniszak op 
het leerplein beneden neergezet worden en op de Volkerakweg in de speelzaal rechts om de 
hoek. 
Heel veel dank! 
 
 
NLDoet 
 
Ondanks de mindere weergoden is er op 15 maart, de NL Doet dag, heel hard gewerkt door 
enkele leerkrachten en een aantal leerlingen van Oscar Romero (merendeel oud-leerlingen 
van Het Spectrum) op het schoolplein.  
Het is u vast opgevallen dat het onderbouwplein er weer fris en opgeruimd uit ziet!  
Mocht u ook weer in de tuin aan het werk gaan en planten of struiken hebben waar u vanaf 
wilt, dan houden wij ons aanbevolen voor onze borders! 
 
U kunt hiervoor contact opnemen met Danielle Entius, leerkracht groep 6. Danielle is op 
vrijdag aanwezig. 
 
 
Mad Science 
 
Gisteren is de Mad Science show niet doorgegaan i.v.m. een zieke docent. De nieuwe show 
zal plaatsvinden op woensdag 24 april. 


