
 
 
 
 
 
 

Beste ouders,          14 februari 2020 
 
In onze nieuwsbrief voor u de volgende informatie: 
 

 Agenda 

 Aanmelden nieuwe leerlingen 

 Unicefloop 

 Mad Science 

 Aanbod muziekschool 

 Rapporten 

 Vakantiespelen 
 
Agenda 
Maandag 24 februari    Rapporten mee 
Donderdag 27 februari t/m   Oudergesprekken 
woensdag 4 maart 
Maandag 2 maart    Mad Science show voor de groepen 3 t/m 8 
Woensdag 11 maart    Juffenverjaardag 
Maandag 30 maart    Spectrumviering 
Woensdag 1 april    Studiemiddag, alle kinderen om 12 uur vrij 
Woensdag 8 april    Open ochtend voor nieuwe ouders en kinderen 
Donderdag 9 april    Paaslunch 
Vrijdag 10 april    Goede vrijdag, alle kinderen zijn vrij 
Maandag 13 april    Tweede Paasdag, alle kinderen zijn vrij 
 
 
Aanmelden nieuwe leerlingen 
Wanneer uw kind komend schooljaar 4 jaar wordt dan moet hij/zij worden ingeschreven op 
een basisschool. Aanmeldingsformulieren kunt u ophalen bij onze administratie. 
 
Unicefloop 
Alvast een kleine oproep om de jaarlijkse Unicefloop aan te kondigen. 
Op zaterdag 4 april 2020 is het weer zover! Dan wordt de Unicefloop in Hoorn weer gelopen. 
Het thema dit jaar is: Gezonde Voeding. Er zijn zoveel kinderen in de wereld die geen 
gezonde voeding krijgen en hierdoor chronisch ondervoed zijn of veelvuldig ziek zijn. 
Unicef Nederland wil aandacht vragen voor gezonde voeding voor die kinderen die daar 
groot gebrek aan hebben. 
Dus noteert u alvast in uw agenda: Zaterdag 4 april de Unicefloop. 
Meer informatie volgt na de voorjaarsvakantie. 
 



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  
In de bijlage vindt u het naschoolse aanbod van muziekschool Boedijn, er zijn data gewijzigd. 
 
Rapporten 
Na de vakantie, op maandag 24 februari, krijgen de kinderen hun rapport mee. De rapporten 
zijn, door verschillende technische problemen, niet allemaal digitaal ingevuld, sommigen zijn 
met de hand ingevuld. We zijn bezig met het ontwikkelen van een nieuw verslag. 
 
Vakantiespelen 
Hieronder vindt u het aanbod voor de voorjaarsvakantie vanuit Stichting Netwerk en de 
gemeente Hoorn. 
 
 

Wij wensen u een hele fijne voorjaarsvakantie! 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnederland.madscience.org%2F&data=01%7C01%7Cirene.damen%40stichtingpenta.nl%7C42685893d6e8492fd72908d77d7979f4%7C2129d92ab41c4e6695e8749ddc5875f4%7C0&sdata=XFsE187wcQEcE2rRbVy4gLppVn7g1y8mICZ3YAwvKaY%3D&reserved=0


 
 


