Beste ouders,

3 april 2020

Hierbij de nieuwsbrief van deze periode met daarin natuurlijk informatie over de huidige
situatie rondom het Coronavirus, het thuiswerken, een brief van minister Slob, het
leesonderwijs en een verslag van een ouder van het schaaktoernooi.
Gelukkig zijn we op school gezond. We horen wat berichten over enkele ouders die ziek zijn
geworden en willen hen langs deze weg ook veel sterkte en beterschap wensen. Verder
geven de leerkrachten aan dat ze de kinderen missen en ook van de kinderen horen we dat
ze graag weer naar school gaan. Over een aantal weken horen wij van de minister de
verdere adviezen, we houden elkaar natuurlijk op de hoogte.
Een aantal groepen heeft al een tweede ophaalmoment gehad, fijn om de kinderen dan
weer even te zien! Wij zijn ontzettend trots op alle kinderen, ouders en leerkrachten voor al
hun harde werk in deze nieuwe situatie.
Ga zo door en blijf gezond!!

Informatie vanuit het Samenwerkingsverband de Westfriese Knoop
In de bijlage: Hoe praat je met je kinderen over het Corona virus
Brief van minister Slob
Op 20 maart heeft minister Slob een kamerbrief gedeeld waarin hij benadrukt dat het
noodzakelijk is aandacht te hebben voor kinderen in bepaalde situaties.
Het team van Het Spectrum is zich ervan bewust dat de getroffen maatregelen een grote
druk leggen op de thuissituatie. Om verschillende, persoonlijke redenen kan het zijn dat de
situatie thuis dermate onder druk komt te staan, waardoor de situatie niet fijn of zelfs
onveilig wordt voor (één van de) kinderen.
Weet dat wij als school graag hulp willen bieden. Onze vertrouwenspersoon is Marita
Blaauw. Daarmee kan contact worden opgenomen als hulp of ondersteuning in de
thuissituatie wenselijk is. Via de mail kan een telefonische afspraak met Marita
worden gemaakt als daar behoefte aan is (marita.blaauw@stichtingpenta.nl).
Wilt u uw zorgen of hulpvraag liever niet met de vertrouwenspersoon van school delen, dan
kunt u altijd contact opnemen met Linda Koning, jeugd- en gezinswerker
van 1.Hoorn (l.koning@hoorn.nl, 06 29 59 62 05). Linda is op maandag, dinsdag en
donderdag bereikbaar.
Met vriendelijke groet, Lisette Neefjes – intern begeleider van Het Spectrum

Leesonderwijs
Lezen is een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma. Elke dag komt het lezen in de
groepen 4 t/m 8 minimaal 20 minuten aan bod. Voor de groepen 3 is dit zelfs 50 minuten.
Het is daarom van belang om ook in deze bizarre Corona-tijd het lezen goed bij te houden.
Wanneer er niet gelezen wordt hebben sommige kinderen een terugval van 1 of soms wel 2
leesniveaus. Dit willen wij graag voorkomen. Verder draagt het lezen van boeken voor een
groot deel bij aan de woordenschat van uw kind en komt het ook de spelling ten goede.
Omdat de bibliotheken gesloten zijn hebben wij onze schoolbieb opengesteld om boeken
te lenen. Spreek met de leerkracht van de klas van uw zoon of dochter af, of er een
moment is om boekjes te ruilen. Schroom niet om er dan meteen 2 of 3 mee te nemen. Wij
vertrouwen erop dat aan het einde van deze periode alle boekjes in dezelfde staat weer
terug op school komen.
Hieronder deel ik tips die het thuis lezen gemakkelijk en leuker maken:












Zit uw zoon of dochter in groep 3 en 4 laat hem of haar dan 10 minuten hardop
lezen. Bij deze jonge lezers ligt de focus op het technische leesproces en vaak kunnen
zij zelf nog niet goed horen of zij een woord goed of fout lezen. Samen lezen is dus
erg belangrijk en vaak ook erg gezellig.
Zoek een knus plekje om een boek te lezen, samen op de bank, in bed met een
zaklamp of laat eerst een hut bouwen waar later een boekje in gelezen kan worden.
Wanneer uw kind weinig interesse heeft voor boekjes helpt het om van te voren eens
goed het boek te bekijken. Samen de achterkant lezen, de bladzijdes en plaatjes
bekijken, samen voorspellen wat er zou kunnen gebeuren. Op deze manier prikkelt u
de nieuwsgierigheid en dit stimuleert om te gaan lezen.
Soms helpt het om een wekkertje of timer te zetten. In de klas wordt dit ook gebruikt
om de leestijd inzichtelijk te maken.
Lezen is lezen, misschien kiest uw kind liever een stripboek, tijdschrift, prentenboek
of een informatief boek uit. Prima, als er gelezen wordt en het technisch niet te lastig
of te gemakkelijk is dan is het goed.
Lees vooral bij jonge kinderen niet te lang. Bij kinderen uit groep 3 en 4 is het lezen
van 10 a 15 minuten erg intensief . Verdeel de leesmomenten liever over de dag. 10
Minuten in de ochtend en nog 10 minuten voor het slapen.
Wanneer er meerdere kinderen in een gezin lezen is het leuk om een leeskwartier in
te stellen. Pak zelf ook een boek/tijdschrift, zien lezen doet lezen. Echt waar!

Succes! juf Marije (leescoördinator van Het Spectrum)

Noodopvang voor uw kind(eren)
Via de website van SKH kunt u via een link vanaf nu zelf de aanvraag voor noodopvang doen
voor de komende week.
https://www.kinderopvanghoorn.nl/
of via
https://www.kinderopvanghoorn.nl/nieuws/noodopvang-op-werkdagen/

Aanmelden nieuwe leerlingen
Wanneer uw kind komend schooljaar 4 jaar wordt dan moet hij/zij worden ingeschreven op
een basisschool. Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden op onze website. U kunt hem
terugsturen via de mail of per post.
Wijziging persoonsgegevens
Wanneer er wijzigingen zijn in de persoonsgegevens of adresgegevens wilt u dit dan aan ons
doorgeven.
Schoolschaken 2020
Ook dit jaar deed het Spectrum weer mee aan het schoolschaaktoernooi, zelfs met twee
teams! Het eerste team bestond uit: Robin, Akshay, Fa Thang en Alec. Het tweede team
bestond uit: Beau, Melvin, Ryu en Levi.
Bij de eerste speelronde op woensdag 20 november werden de teams verdeeld; team 1
speelde bij de Jan Luykenschool en team 2 op de Roald Dahl. Het was erg spannend op de
Jan Luykenschool maar team 1 was door naar de halve finale! Tegelijkertijd was het al snel
een gelopen race bij team 2: 1e en door naar de finale van de reserveteams. Wat een blije
jongens allemaal!
Op 22 januari was de finale van de reserveteams in de aula van het Copernicus. Best
spannend zo’n grote school en een grote zaal… Ondanks de spanning werden ze 3e en
plaatsten zich hiermee ook voor de halve finale van de eerste teams! De jongens werden al
beloond voor deze prestatie met een beker voor in de vitrinekast van school en eigen
trofeetje.
Woensdag 12 februari was het dan zo ver; de halve finale van het schoolschaaktoernooi op
het Copernicus. Beide teams troffen elkaar daar voor het eerst en mochten het ook meteen
tegen elkaar opnemen. Wat een spanning, maar ze waren aan elkaar gewaagd! Aan het eind
van deze lange, spannende middag werd duidelijk dat beide teams zo goed gespeeld hadden
dat ze zich geplaatst hadden voor de finale! Team 1 was 4e geworden en team 2 5e.
De finale van het Westfries Schoolschaakkampioenschap was op 11 maart in jeugdgebouw
Honky Tonk in Zwaag. Vanwege het Coronavirus werden er geen handen geschud aan het
begin van de partij maar werd er een ellenboog gegeven of twee schaakstukken tegen elkaar
getikt om elkaar een goede wedstrijd te wensen. Deze finale was voor veel jongens de eerste
keer schaken met de klok, dat was even wennen… Het was ongelooflijk spannend hoe de
plaatsen verdeeld gingen worden. Nummer 1 en 2 staken er met kop en schouders boven
uit, maar de plaatsen 3,4 en 5 werden hard bevochten. Uiteindelijk is team 2 4e geworden
en team 1 6e. 8 hele trotse en blije jongens mochten met bekers en medailles naar school.
De teams waren ook uitgenodigd voor het Noord-Hollands Kampioenschap schoolschaken
op 21 maart, maar helaas is deze finale door de coronacrisis afgelast.

Kinderen, ouders, opvang en leerkrachten van het Spectrum
#wedoenhetsamen

