
 
 
 
 
 
 
Beste ouders, 
 
De laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2018-2019,  
voor u de volgende informatie: 
 

 Herstel Jos Ooijevaar 

 Pannaveld 

 De oudervereniging schenkt ozobots 

 Spectrum waterweek 

 Afval scheiden op school 

 Fijne vakantie! 

 

Herstel Jos Ooijevaar 
Fijn dat we u kunnen berichten dat het herstel van Jos voorspoedig verloopt. Met ingang van 
het nieuwe schooljaar is Jos weer aanwezig op maandag tot en met donderdag. Jos wil 
ouders en kinderen bedanken voor alle lieve aandacht in de vorm van kaarten, tekeningen 
etc. 
 
Pannaveld 
De oudervereniging van Het Spectrum heeft een Pannaveld gerealiseerd op het ‘onder-plein’ 
aan de Volkerakweg. Sportief en gezond buitenplezier voor alle kinderen, tijdens en na 
schooltijd. 
Met hulp van meerdere ouders is er op zondagen en avonden hard gewerkt, wat is het mooi 
geworden! Namens alle kinderen willen we deze ouders bedanken voor hun inzet! 
 
De oudervereniging schenkt ozobots 
Ozobots zijn kleine mini robotjes waarmee kinderen op verschillende niveaus kunnen leren 
programmeren. Kinderen leren dit o.a. door middel van codes verwerken in een 
lijnentekening en door codes toepassen op de computer. De ozobot is een nuttige en leuke 
toevoeging hierbij.  
Nadat we in de bovenbouw twee ozobots van Sinterklaas 
kregen en er erg enthousiast over waren hebben we nog 
eens 6 ozobots met speciale stiften gekregen van de 
oudervereniging. Dit schooljaar hebben we de ozobots in 
diverse groepen gebruikt. In groep 7a zijn er ook kinderen 
die in andere klassen geholpen hebben om te leren 
omgaan met de ozobot.  
Tijdens het Spectrumfeest hebben we aan diverse ouders 
en kinderen de ozbots laten zien en hebben kinderen uit 
diverse groepen ermee geëxperimenteerd.  
Het komende schooljaar zullen we de ozobots volop gaan 
inzetten tijdens ons lesprogramma. 
We willen de oudervereniging hartelijk bedanken voor 
deze mooie gift, we hebben er al veel plezier van gehad! 
 
 



Spectrum waterweek 
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 
gezonde initiatief toejuichen. 
Tijdens onze studiedag is dit initiatief geëvalueerd. In de meeste groepen was er een score 
van ruim 90 procent waterdrinkers. We willen dit zeker blijven aanmoedigen in het nieuwe 
schooljaar!  
 
Afval op school 
Op scholen gebeurt er steeds meer op het gebied van afvalscheiding en afvalpreventie. Op 
Het Spectrum zijn we het afgelopen jaar gestart met het scheiden van afval. Een 
ontwikkeling waar wij blij van worden, want kinderen zijn de toekomst. Als ze zowel thuis als 
op school afval scheiden, is de kans groot dat kinderen later ook afval gaan scheiden. Zo 
zorgen we samen voor afvalstromen die gemakkelijker gerecycled kunnen worden en zetten 
we een mooie duurzame stap. 
 
In het afgelopen jaar hebben de kinderen ontdekt dat de plastic bak grotendeel gevuld is met 
lege pakjes. Hier willen we op Het Spectrum actief iets aan doen. 
 
Komend schooljaar starten we zonder pakjes, we stimuleren drinkbekers water.  
 
Fijne vakantie 
Het schoolteam van Het Spectrum wenst alle kinderen en ouders een fijne vakantie toe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op maandag 26 augustus hopen we iedereen gezond en uitgerust weer op Het Spectrum 
te ontmoeten. 
 


