
 
 
 
 
 
 

Beste ouders, 
 
Opnieuw een extra editie van onze nieuwsbrief, voor u de volgende informatie: 
 

 Agenda 

 Ouder-bedank-moment 

 Ouderhulp gevraagd 

 Bericht van de leescoördinatoren 

 Spectrum water-week 

 Indeling van de lokalen schooljaar 2019-2020 

 We tellen af…. 
 
Agenda 
Zondag 30 juni  Realisatie Pannaveld, van 10.00 uur tot 14.00 uur 
Dinsdag 2 juli     Schoolreis groep 5 
Woensdag 3 juli  Vanaf 8.30 uur, ouderhulp in de bieb 
Woensdag 3 juli  Studiemiddag, alle kinderen om 12.00 uur uit 
Woensdag 3 juli  Sportdag voor de groepen 2-3, 3-4 en 4 
Zondag 7 juli   Realisatie Pannaveld, van 10.00 uur tot 14.00 uur 
Maandag 8 juli  Musical en afscheidsavond groep 8B 
Dinsdag 9 juli   Musical en afscheidsavond groep 8A 
Donderdag 11 juli Wisseluurtje 9.00 uur - 10.00 uur, kennismaken met de nieuwe 

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

 
 
Ouder-bedank-moment 
Afgelopen woensdagochtend hebben we tijdens het ouder-bedank-moment de aanwezige 
ouders bedankt voor hun inzet bij de vele activiteiten in het afgelopen jaar. Onder het genot 
van koffie, thee en iets lekkers boden de kinderen een gevarieerd programma aan op het 
podium. Ouders die niet aanwezig konden zijn willen we natuurlijk ook bedanken, met uw 
hulp en inzet bij activiteiten lukt het ons om veel mooie activiteiten te organiseren. 
 
 
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 vraagt de oudervereniging om hulp! Op zondag 30 juni en op zondag 7 juli 
worden er werkzaamheden verricht van 10.00 uur tot 14.00 uur. Vele handen maken licht 
werk, we hopen dat er voldoende ouderhulp is om dit mooie plan te kunnen uitvoeren. 



Helpt u mee? Kunt u alleen de ochtend of alleen de middag, ook dan bent u van harte 
welkom! 
U kunt zich aanmelden via bestuur@ovhetspectrumhoorn.nl 
 
 
Bericht van de leescoördinatoren!  
De laatste weken van het schooljaar zijn in zicht. Deze Caleidoscoop 
nemen wij graag nog even de tijd voor wat bedankjes, hulpvragen 
en mededelingen.  
Dit jaar hebben een aantal leerlingen en ouders onze schoolbieb 
ontzettend verwend met mooie, nog bijna nieuwe leesboeken. 
Deze boeken zijn uitgelezen en hebben zij nu geschonken aan onze 
bieb. Super, enorm bedankt!!! Wij houden ons van harte 
aanbevolen, vooral de Dolfjes, Harry Potters, Dagboek van een muts 
en de Boomhut-boeken worden letterlijk stukgelezen. Wie heeft deze boeken (hardcover) 
thuis in de kast staan en doet er niets meer mee? Wij zijn er heel blij mee! 
 
Bedankt kanjers van ‘’de biebdienst’ uit groep 7 en 8!!! Jullie hebben ervoor gezorgd dat de 
schoolbieb er elke dag weer netjes bij stond en dat kinderen in alle rust een boekje konden 
uitzoeken. Ondertussen is juf Mariska alweer druk bezig met de sollicitaties uit groep 6 zodat 
zij volgend jaar onze bieb komen versterken.   
 
In de schoolbieb staan 2 grote dozen vol boeken. Deze boeken moeten nog een 
kleurcodering krijgen en daarna geplastificeerd worden. Zijn er misschien enthousiaste 
ouders/opa’s en oma’s die ons hierbij willen helpen? Dan kunnen we volgend schooljaar 
starten met een goed gevulde schoolbieb. Wie vindt het leuk om woensdag 3 juli onder het 
genot van een kopje koffie en thee en wat lekkers met een clubje boeken te plastificeren? 
Wij zorgen ervoor dat om 8:30 de materialen klaarliggen in onze schoolbieb. Aanmelden kan 
bij ons in groep 4/5 of via marije.van.lieshout@stichtingpenta.nl  
 

Een aantal leerlingen uit groep 3 en 4 krijgen 
aankomende week een rugzakje mee naar huis. Zij gaan 
in de vakantie starten met ‘Zomerlezen!!!” Uit 
onderzoek is gebleken dat startende lezers in de 
zomervakantie te maken krijgen met een zomerdip. 
Omdat zij voor langere tijd niet of minder lezen gaan zij 
in niveau achteruit. Om dit te voorkomen krijgen zij een 
goed gevulde rugtas mee om zo het lezen te blijven 
stimuleren. Zet hem op zomerlezers! 
TIP: In de zomervakantie blijven lezen? Dat kan onder 

andere met de vakantiebieb app. Gratis e-books tot 31 augustus, voor alle leeftijden en 
niveaus, ook voor volwassenen! Meer informatie op 
https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html. 
Wij wensen jullie allemaal alvast een fijne vakantie toe met hopelijk vele leeskilometers!  
 
juf Mariska H. en juf Marije, leescoördinatoren van Het Spectrum 
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Spectrum water-week 
We kijken terug op een succesvolle waterweek, veel kinderen zijn goed gemotiveerd voor 
het drinken van water op school. De waterfles of beker mag op tafel staan zodat je 
gedurende de schooldag onbeperkt water kunt drinken. Fijn om te horen en te lezen dat ook 
veel ouders dit initiatief toejuichen. 
Op woensdag 3 juli is de “gezonde school” onderdeel van onze studiemiddag. Daarbij ook 
het initiatief in het afgelopen schooljaar om in alle groepen ons afval te scheiden. Zo worden 
we ons bewust van afvalstromen die gemakkelijker gerecycled kunnen worden en zetten we 
een mooie duurzame stap. 
We houden u op de hoogte van deze ‘gezonde’ ontwikkelingen. 
 
 
Indeling van de lokalen schooljaar 2019-2020  
In de bijlage voor u de indeling van de beide gebouwen, in welk lokaal start uw zoon of 
dochter op maandag 26 augustus? Met 14 groepen passen we in twee gebouwen, het 
gebouw aan de Volkerakweg en het gebouw aan de Breitnerhof.  
 
 
We tellen af… 
Op donderdagmiddag 11 juli begint de zomervakantie, om 14.15 uur tellen we op beide 
pleinen af… en start de zomervakantie! 
 
 


