Nieuwsbrief o.b.s. Het Spectrum
September 2017
datum

Vrijdag 8
september 2017
Inhoud:
Belangrijke Data
Nieuw schooljaar
Positieve
ontwikkelingen en
plannen

Maandag 11 t/m
vrijdag 15
september
Woensdag

Activiteit

groep

opmerking

Omkeergesprekken
15.30 – 19.30 uur

1-8

Omkeergesprekken

Studiedag

1-8

Alle
leerlingen
vrij!

20 september

Donderdag 21 en
vrijdag 22
september

Schoolkamp

7-8

Nieuw schooljaar

We zijn weer met goede moed en
goede zin gestart aan dit nieuwe
Klassenouder en
schooljaar 2017-2018.
bezetting ouderraad
Eerst het minder goede nieuws:
Sanne Benjamins is helaas nog niet hersteld van haar ziekte en kan nog
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dat het herstel dat wel is ingezet doorgaat!
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Gelukkig zijn we er wel in geslaagd goede vervanging te krijgen:
Voor groep 6/7 vervangt Tim Cevat. Voor de vakantie gaven we aan dat
Suzanne Leistra dat zou doen, maar helaas is Suzanne ziek. Tim neemt
dit nu voor zijn rekening. Een groot deel van de kinderen van groep 6/7
kent Tim al. Hij heeft namelijk vorig jaar een aantal dagen les gegeven
aan groep 5 (wat nu groep 6 is).
Voor groep 5 op maandag en groep 4 op dinsdag komt Cindy
Hoogeveen. Cindy is ook een bekende voor ons en de kinderen. Ze heeft
het afgelopen jaar ook al veel voor ons gewerkt, met name in groep 4
(nu groep 5).

Positieve ontwikkelingen en plannen
Werken met chromebooks
Dit schooljaar zullen we in de groepen 4 t/m 8 gaan
starten met Gynzy. Alle kinderen in deze groepen
krijgen een chromebook tot hun beschikking, waar
ze dan hun rekenwerk op kunnen maken. U kunt
dit vergelijken met het werken met tablets.
De kinderen hebben met het Chromebook echter een groter scherm en
een toetsenbord.
Met deze werkwijze kunnen wij nog beter op een aantrekkelijke manier
onderwijs op maat bieden. Het programma kan namelijk zien hoe de
kinderen bepaalde opgaven maken en geeft dan aan of er extra
oefening nodig is of dat de kinderen sneller door de stof kunnen. De
leerkracht kan dit per kind goed volgen, waardoor hij/zij direct de hulp
kan bieden die nodig is.
Het team heeft de eerste scholingsbijeenkomst inmiddels gehad en er
volgen meer.
We zullen rond de herfstvakantie starten met deze werkwijze.
Begrijpend lezen
Dit jaar zal de nieuwe methode/werkwijze voor begrijpend lezen (DENK)
worden ingevoerd voor groep 6/7. Afgelopen jaar heeft groep 5 zich
deze werkwijze eigen gemaakt.
De leerkrachten die met deze werkwijze aan de slag zijn en gaan zullen
verschillende scholingsbijeenkomsten krijgen.
Planbord groep 1-2
In de beide groepen 1-2 werken we vanaf dit jaar met een nieuw en
beter planbord voor de kinderen.
Voor de kinderen en leerkrachten geeft dit een duidelijker overzicht.

Oproep overblijf
Bent u tussen de middag beschikbaar
en lijkt het u leuk om de huidige
overblijfmoeders te helpen (tegen
vergoeding)? Meld u zich dan z.s.m.
aan bij de leerkracht van uw
zoon/dochter.

Klassenouder en bezetting ouderraad
(OR)
We hebben op dit moment te weinig mensen
in de ouderraad zitten. Voor ons een reden
om het anders aan te pakken om onze
leerlingen toch de activiteiten te kunnen blijven bieden die belangrijk
voor ze zijn.
We willen het volgende doen:
Vanuit elke klas zijn we op zoek naar een klassenouder.
De klassenouders vormen samen de ouderraad.
Als klassenouder ben je contactpersoon tussen de ouderraad en de klas,
maar ook tussen de klas en de ouders.
Wat doet de ouderraad allemaal?
De ouderraad organiseert activiteiten voor de kinderen van onze school.
Waar u zoal aan kunt denken is:
Sinterklaas, Kerst, Palmpasen, school versieren, sponsorloop…
Uiteraard doet u dit niet alleen. U organiseert samen met de andere
klassenouders/or-leden activiteiten, maar u kunt ook een beroep doen
op andere ouders binnen uw klas die het misschien leuk vinden bij een
activiteit betrokken te worden.
Daarnaast kan het ook zijn dat we bij een uitstapje, de klassenouder
vragen mee te gaan en/of ouders hiervoor te regelen.
We zouden het heel fijn vinden als u zich tijdens de omkeergesprekken
aanmeldt bij de leerkracht, zodat we na volgende week een
inventarisatie hebben en de activiteiten door kunnen gaan.

Inloop spreekuur school maatschappelijk werk
Wat is het?
SWW inloop uur schoolmaatschappelijk werk is een
mogelijkheid voor ouders om op een laagdrempelige
manier zonder afspraak met iemand te praten over allerhande zaken
omtrent kinderen, gezondheid, opvoeding of de thuissituatie. De
medewerkers van SWW fungeren als luisterend oor en vraagbaak.
Wanneer?
Onze school maatschappelijk werkster, Diny Hettinga houdt elke
donderdagmorgen van 8.30 uur tot 9.30 uur een inloop spreekuur.
U kunt dan bij haar aankloppen.
Zij heeft haar kantoor boven, tegenover de trap en de lerarenkamer.

Gefeliciteerd!
In de vakantie zijn er weer veel verjaardagen gevierd:
Op 9 augustus is Nora Meijer 5 jaar geworden, zij zit in
groep 1b/2b.
14 augustus heeft Stella Cogotti haar 10e verjaardag
gevierd en op 16 augustus was Quinten de Jong aan de
beurt, hij is 9 geworden. Ook Chayton Hendriks vierde
zijn 9e verjaardag, alleen op 20 augustus. Dat is feest in
groep 6a/7a, want afgelopen dinsdag werd ook Sudais
Abdulsalam 9 jaar.
Ook in groep 7b/8a mocht er getrakteerd worden. Op
21 augustus werd Nadia Bremer 12 jaar en Dylan Loer
11 jaar.

Tenslotte was het feest bij Jelle Winkel, hij mocht
op 27 augustus 7 jaar worden.
We hopen dat jullie allemaal een hele fijne
verjaardag hebben gehad!

Welkom op school
Jaylinn Zomer is op 4 augustus 4 jaar geworden en gaat vanaf deze week
naar school. Zij zit bij juf Marga en juf Gea in groep 1a.
Jun Yao Lin is nieuw in groep 6a, we hopen dat je snel je draai zult
vinden op je nieuwe school.
Op 19 september wordt Ahmad Anbar 4 jaar,
hij komt dan bij juf Jeanine en juf Karlien in
groep 1b.
We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op
school!

Kom naar de opening van het nieuwe sportseizoen

De sportclubs in Hoogeveen beginnen weer met hun competities.
Daarom staat de Hoofdstraat op zaterdag 16 september a.s. in het teken
van de sport. Kom langs en maak kennis met de sportverenigingen uit de
gemeente Hoogeveen.
HEERLIJK EEN MIDDAG ALLERLEI SPORTEN ZIEN EN UITPROBEREN!
Gymnastiek, honkbal, (handboog)schieten, judo, scouting, zelfverdediging,
armworstelen, streetdance, korfbal, fietsen, taekwondo, roeien, basketbal,
zwemmen, waterpolo, tennis, ponyrijden, hockey, duiken, biljarten, schaatsen,
tafeltennis, jeu de boules, bowls, golf, cross-fit, badminton, survival, volleybal
en bubbel voetbal.
Sport demo’s
Cascade podium
13.00 - 13.15 uur
13.20 - 13.40 uur
13.40 - 14.00 uur
14.05 - 14.20 uur
14.20 - 14.30 uur
14.30 - 15.00 uur
15.00 - 15.35 uur
15.35 - 15.55 uur
16.00 - 16.15 uur
16.15 - 16.45 uur

Chr. Muziekvereniging Wilhelmina
Budo vereniging Hoogeveen
Pencak Silat Panca Asas
Xtraordinary
Korfbalvereniging Thrianta
Top Fit Hoogeveen
Sidokwan (taekwondo)
Olympia
HHC (hockey)
Tresor Dance Center

Kom - Doe mee - Geniet

Vakantierooster
Herfstvakantie :
Kerstvakantie :
Voorjaarsvakantie :
Goede Vrijdag/Pasen :
Meivakantie/Koningsdag :
Bevrijdingsdag :
Hemelvaart :
Pinksteren :
Zomervakantie :

23 okt. t/m 27 okt. 2017
25 dec. 2017 t/m 5 jan. 2018
26 feb. t/m 2 mrt. 2018
30 mrt. t/m 2 april 2018
27 april t/m 4 mei 2018
05 mei 2018
Do. 10 en vr. 11 mei 2018
Ma. 21 mei + di. 22 mei 2018
23 juli t/m 31 augustus 2018

Laatste vrijdag voor kerst- en zomervakantie:
Alle groepen ‘s middags vrij.
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Dinsdag 5 december:
Vrijdag 22 december:
Woensdag 18 juli:
Vrijdag 20 juli:

12.00 uur alle leerlingen vrij
12.00 uur alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij
12.00 uur alle leerlingen vrij

Studiedagen:
Woensdag 20 september:
Woensdag 14 februari:
Woensdag 27 juni:

Alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij

