Beste ouders,

23 januari 2020

In onze nieuwsbrief voor u de volgende informatie:
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Hulpouders en OV
Bericht uit de MR
Mad Science
Aanbod muziekschool

Agenda
Donderdag 30 januari
Vrijdag 31 januari
Dinsdag 11 februari
Woensdag 12 februari
Vrijdag 14 februari
Zaterdag 15 februari t/m
zondag 23 februari
Maandag 24 februari
Donderdag 27 februari t/m
woensdag 4 maart
Maandag 2 maart

Alle leerlingen zijn vrij
Alle leerlingen zijn vrij
Open avond nieuwe leerlingen
van 19.30 uur tot 20.30 uur
Open ochtend nieuwe leerlingen
van 9.00 uur tot 10.00 uur
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
Voorjaarsvakantie
Rapporten mee
Oudergesprekken
Mad Science show voor de groepen 3 t/m 8

Bericht hoofdluiscommissie
Iedere woensdag na de vakantie vindt er een hoofdluiscontrole plaats bij de leerlingen. Voor
deze controles zijn wij op zoek naar ouders die ons hierbij willen helpen. Aanmelden kan via
het mailadres: hoofdluisspectrum@outlook.com of bij de leerkracht van uw zoon/dochter.
Juffenverjaardag
Zoals wij in een eerdere Caleidoscoop al hebben vermeld, hebben wij met het hele team
besloten geen carnaval te vieren op Het Spectrum. De leerlingen mogen in plaats daarvan
verkleed komen op de verjaardag van de leerkracht. Op woensdag 11 maart vieren de
leerkrachten van de groepen 1/2, 2/3 en 3/4 hun verjaardag. Zij zullen u hierover verder
informeren.

Hulpouders en OV
Wat hebben we in december weer twee prachtige feesten gehad. Dit hadden we niet
kunnen realiseren voor de leerlingen zonder de hulp van hulpouders en leden van de
oudervereniging. Wij willen iedereen ontzettend bedanken voor de hulp en hun inzet.
Mocht je de OV af en toe willen ondersteunen bij activiteiten of willen onderzoeken hoe het
is om lid te zijn van de oudervereniging, neem dan contact op via dit mailadres:
ov.hetspectrum@stichtingpenta.nl of meld je aan via “de bloem”.
Bericht uit de MR:
Namens de ouder- en personeelsgeleding van de MR, zien we dat er goed gehoor is gegeven
aan de oproep om tijdens de pauzes water te drinken. Dit hebben we gedaan om milieu- en
gezondheidsredenen. De plastic soep is nog steeds actueel en een hot item. Wij willen als
school het goede voorbeeld geven en zo min mogelijk afval produceren.
De leerkrachten merken in de groepen dat er veel kinderen water drinken, door het
meenemen van een waterfles of beker. Helaas zien we ook de pakjes drinken weer
terugkeren in de groepen. Dit vinden wij heel jammer. Daarom is er besloten dat we de
pakjes uit de school gaan weren. Dit houdt in dat wanneer uw kind toch een pakje drinken
mee heeft, deze weer mee terug naar huis gaat en uw kind een beker water van ons krijgt.
Dit is vanaf heden ook een vaste schoolregel.
Met vriendelijke groeten,
De leden van de MR

Mad Science komt weer op het Spectrum met te gekke nieuwe lessen!
Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show op 2-3-2020, kunnen
leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en
techniekcursus; ieder op zijn eigen locatie.
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor
kinderen die al eerder hebben meegedaan.
De cursus is op donderdag om 14:30, vanaf 26-3-2020. De lessen duren een uur.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten,
proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap
en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een
echte wetenschapper!

Na afloop van de show, op 2 maart, wordt de cursusinformatie aan de kinderen
meegegeven. Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder
inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede
groep van start. Inschrijven kan t/m 18-3-2020. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org
Naschoolse wetenschap & techniek cursus
Dag: donderdag
Starttijd: 14.30 uur - Eindtijd 15.30 uur
Dag 1: 26-3-2020
Dag 2: 2-4-2020
Dag 3: 9-4-2020
Dag 4: 16-4-2020
Dag 5: 23-4-2020
Dag 6: 14-5-2020

Muziekschool Boedijn
Deze week hebben de groepen 2/3, 3/4 en 4/5 een gastdocent van de muziekschool in de
klas op bezoek gehad. Hij heeft hen informatie gegeven over de te volgen nascholing vanuit
de muziekschool.
In de bijlage vindt u het nieuwe naschoolse aanbod van muziekschool Boedijn.

