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

 Agenda 

 Vakantierooster volgend schooljaar (2019-2020) 

 Rapportbespreking 

 Ouder bedank moment 

 Aanbod muziekschool Boedijn, proefcursus vioolles op Het Spectrum 

 Sportdag 25 april 
 

 
Agenda: 
 
Donderdag 30 en vrijdag 31 mei    Hemelvaartsdag, alle leerlingen zijn vrij 
Maandag 3 juni      Mad Science, na schooltijd 

Groep 8 juf Mariska en juf Ellen op kamp 
Woensdag 5 juni      Groep 8 juf Inge op kamp 
       Sportdag groep 2/3, 3/4 en 4 
Vrijdag 7 juni       Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
Maandag 10 juni   Tweede Pinksterdag   
Dinsdag 11 juni      Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
Maandag 17 juni     Schoolreis groep 6 
       Start Avondvierdaagse 
Dinsdag 18 juni      Rapporten gaan mee 
Donderdag 20 juni      Start rapportbespreking, zie rooster 
Woensdag 26 juni   Bedankmoment voor alle hulpouders  

(11 uur tot 12 uur) 
Dinsdag 2 juli      Schoolreis groep 5 
Woensdag 3 juli     Studiemiddag, alle kinderen 12.00 uur uit 
Donderdag 11 juli Wisseluurtje 9.00-10.00, kennismaken 

met de nieuwe leerkracht 
Aftellen op het plein om 14.15 uur, start 
zomervakantie! 

 
Vakantierooster 2019-2020 
 
De studiedagen zijn:  
Maandag 7 oktober 2019  
Vrijdag 14 februari 2020  
Vrijdag 3 juli 2020  
 
De studiemiddagen zijn: 
Woensdag 18 september 2019 
Woensdag 11 december 2019 
Woensdag 22 januari 2020 
Woensdag 1 april 2020 
Woensdag 20 mei 2020 



 
Herfstvakantie   19 oktober t/m 27 oktober 2019 
Kerstvakantie    21 december 2019 t/m 5 januari 2020 
Voorjaarsvakantie   15 februari t/m 23 februari 2020 
Pasen     10 april t/m 13 april 2020 
Meivakantie    25 april t/m 10 mei 2020 
Hemelvaart    21 en 22 mei 2020 
Pinksteren    1 juni 2020 
Zomervakantie  4 juli t/m 16 augustus 2020 
 
 
Rapportbespreking 

Op dinsdag 18 juni ontvangen alle ouders van de leerlingen van groep 1 tot en met groep 7 
een rapport over de schoolontwikkeling van hun kind. De leerlingen van groep 8 krijgen het 
rapport in de laatste schoolweek. 

Voor de ouders van de leerlingen van de groepen 2 tot en met 7 is de rapportbespreking 
facultatief, dat wil zeggen, u komt op gesprek als u een specifieke vraag over de ontwikkeling 
van uw kind heeft. De leerkracht heeft een lijst waarop u kunt intekenen voor een gesprek, 
de gesprekken vinden plaats vanaf donderdag 20 juni tot 26 juni. Wanneer de leerkracht met 
u in gesprek wil dan ontvangt u hiervoor een persoonlijke uitnodiging.  

Leerlingen in groep 1, die vanaf januari 2018 zijn gestart op Het Spectrum, krijgen het eerste 
rapport. Wij nodigen alle ouders uit voor deze eerste rapportbespreking. U kunt bij de 
groepsleerkracht een afspraak maken. 

Voor de jongste leerlingen zijn er drie-maanden-gesprekken geweest. Als u het noodzakelijk 
vindt, kunt u met de leerkracht een afspraak maken voor een gesprek. 

Ouder bedank moment 
 
Waar zouden wij zijn zonder de hulp van alle ouders op Het Spectrum? 
Denk aan de ouders van onze oudervereniging, de ouders van onze 
medezeggenschapsraad, de ouders van onze hoofdluiscommissie, onze contactouders en 
alle andere ouders op wie wij dit schooljaar een beroep hebben kunnen doen. 
Deze ouders willen wij, als team en als leerlingen, graag bedanken voor hun inzet. Dit willen 
wij doen op woensdag 26 juni van 11.00 tot 12.00 uur. Kinderen uit verschillende groepen 
zullen optredens verzorgen en u kunt genieten van een heerlijke high tea.  
 
Uw oudste kind krijgt op woensdag 12 juni een strookje mee waarop u kunt aangeven of u  
aanwezig zult zijn op woensdag 26 juni. 

 
Aanbod Boedijn op Het Spectrum 
 
Samen met muziekschool Boedijn zijn we steeds op zoek naar een muzikaal aanbod na 
schooltijd voor de leerlingen van het Spectrum. In de komende periode is er de gelegenheid 
om kennis te maken met de viool. 
Mochten er vanuit ouders en kinderen andere wensen zijn, laat het ons dat weten. Wij 
kunnen dan onderzoeken wat mogelijk is. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gerrie storm en Gisla Bruitsman. 



 

Nieuw: proefcursus viool 
3 Introductielessen viool 
3 groepslessen voor beginnende leerlingen. Start op 21 juni 
Kosten: € 37,50  
Deze workshop start bij minimale deelname van 6 leerlingen 
Lesdag: vrijdag, Lestijd:  14.20 – 15.10 
 
 
     Introductiecursus viool      
     Docent: Frank Heerze 
 

 

  

 

       

Meer weten of inschrijven? www.Muziekschoolboedijn.nl/aanbod-spectrum 

Inschrijven is mogelijk vanaf: 12 juni 2019 

 
Sportdag 25 april 
 
Afgelopen donderdag 25 april hebben wij een mooie sportdag gehad. Op de velden en in de 
kantine van V.V. Blokkers en in gymzaal de Bres waren 7 onderdelen klaargezet voor de 
groepen 4/5, 5, 6 en 7. Alle kinderen hebben tijdens de sportdag 3 keer een onderdeel 
gedaan van anderhalf uur. De sportdag werd daarbij afgesloten met een sportquiz. 
 
Veel onderdelen werden verzorgd door sportverenigingen uit Hoorn. Zo waren 
korfbalvereniging Ados, softbalvereniging Urbanus, dansschool Minh Zone, 
volleybalvereniging Nivo en atletiekvereniging Hollandia van de partij. Naast dat veel 
onderdelen verzorgd zijn door de sportverenigingen hebben wij ook extra hulp gekregen van 
de leerlingen van Het Oscar Romero en dat nog wel tijdens hun vakantie!  
Graag willen wij daarom ook iedereen bedanken die heeft geholpen aan deze succesvolle 
sportdag! 
 
Ramon Bleeker, vakdocent bewegingsonderwijs       

http://www.muziekschoolboedijn.nl/aanbod-spectrum

