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

 Spectrum water-week 

 Groepsindeling schooljaar 2019-2020 

 Herstel Jos Ooijevaar 

 Rapportbespreking 

 Ouder bedank moment 

 Ouderhulp gevraagd voor de realisatie van een pannaveld  
 

 
Spectrum water-week 
In alle groepen staat het thema in het teken van gezondheid, daarbij heeft het drinken van 
water in alle groepen extra aandacht. Er zijn zelfs al groepen waar bijna iedereen onder 
schooltijd water drinkt!  Om het water drinken op school echt op de kaart te zetten 
organiseren wij  op Het Spectrum  de Spectrum- waterweek. Met activiteiten in alle groepen 
omtrent water en water drinken voor je gezondheid. Dit vindt plaats in de week van 17 tot en 
met 21 juni.   
In de bijlage voor u informatie over de voordelen van water drinken, op de poster een mooi 
overzicht hiervan. 
 
 
Groepsindeling 2019-2020 
De groepsindeling voor het komende schooljaar is bijna rond. Op dinsdag 18 juni, aan het 
einde van de dag, ontvangt u de nieuwe groepsindeling. 
 
 
Herstel Jos Ooijevaar 
Gelukkig kunnen we u laten weten dat het herstel van Jos voorspoedig verloopt. De 
komende periode zal Jos vier ochtenden op school aanwezig zijn, langzaam zal zij haar uren 
op Het Spectrum weer uitbreiden. Irene Damen blijft ook de komende periode aanspreekpunt 
voor ouders. 
 
 
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 vrijdag 14 juni een strookje mee waarop u kunt aangeven of u  
aanwezig zult zijn op woensdag 26 juni. 
 
 
Ouderhulp gevraagd voor de realisatie van een pannaveld 
De oudervereniging van het Spectrum wil een pannaveld realiseren op het ‘onder-plein’ aan 
de Volkerakweg. Sportief en gezond buitenplezier voor alle kinderen, tijdens en na schooltijd. 
Om dit te kunnen realiseren vraagt de oudervereniging om uw hulp!  
 
Op zondag 30 juni en op zondag 7 juli worden er werkzaamheden verricht van 10.00 uur 
tot 14.00 uur.  Onder andere tegels uitsnijden, tegels weghalen, grond egaliseren, kunstgras 
leggen, omheining maken etc. De tegels kunnen op deze zondagen gratis worden 
opgehaald. 
Vele handen maken licht werk, we hopen dat er voldoende ouderhulp is om dit mooie 
plan te kunnen uitvoeren. 
Helpt u mee? U kunt zich aanmelden via het mailadres van de oudervereniging: 
bestuur@ovhetspectrumhoorn.nl 


