Nieuwsbrief o.b.s. Het Spectrum
Vervanging bij afwezigheid van een leerkracht
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Zoals bekend, is het vinden van een vervangster erg lastig. Dit is een landelijk probleem.
Alle scholen hebben te maken met de krapte op de arbeidsmarkt.
Ons beleid in deze is als volgt:
In principe willen we natuurlijk gewoon een leerkracht voor de groep, ook als de eigen
leerkracht afwezig is. Helaas lukt dit niet altijd, om de eenvoudige reden dat er geen
vervang(st)er beschikbaar is.
Wij kiezen er dan voor om de kinderen vrij te geven. Kunt u de kinderen thuis niet
opvangen, dan kunnen ze natuurlijk gewoon naar school. Zij kunnen die dag dan in de
dichtstbijzijnde groep meedoen.
We hopen uiteraard dat we de kinderen niet vrij hoeven te geven. Met ons bestuur en de
gezamenlijke besturen wordt hard gewerkt aan een structurele oplossing voor deze
krapte.
Start vreedzame school
Wij zijn dinsdag 9 oktober gestart met de Vreedzame School. Een methode waar
eigenaarschap en respect voorop staan. We willen op deze manier nog meer structureel
aandacht besteden aan respect voor elkaar en elkaars spullen; normen en waarden,
regels en afspraken. Hoe gaan we met elkaar om enz.
Het symbool voor de vreedzame school is de wereldbol. Alle kinderen hebben een kleine
wereldbol gekregen.
Kinderboekenweek
Start met de hele Zuiderbreedte
Woensdag 3 oktober hebben we met de hele Zuiderbreedte de Kinderboekenweek
geopend, met buurman en buurman en de dans van de kinderen.
De Kinderboekenweek stond in het teken van vriendschap. Wij willen natuurlijk altijd
vriendelijk en respectvol met elkaar omgaan.
Iedereen die mee heeft geholpen met de activiteiten rondom de Kinderboekenweek
willen we natuurlijk hartelijk bedanken (ouders, leerkrachten en kinderen).
De afsluitende inloopavond is druk bezocht door nagenoeg alle kinderen en hun ouders.
Dit jaar hadden we voor het eerst de boekenbeurs. Deze boekenbeurs is druk bezocht en
de kinderen hebben leuke boeken geruild, zodat ze weer fijn in een ‘nieuw’ boek kunnen
lezen.
Speelgoed
Wij zien dat er vaak speelgoed meegenomen wordt naar school. Dit geeft nog wel eens
onrust in de klas. De kinderen van groep 1 & 2 mogen elke vrijdag voor de vakantie
speelgoed mee naar school nemen. In de klas wordt hier samen mee gespeeld. De eerste
keer was vrijdag 19 oktober. Wij verzoeken u vriendelijk om op andere dagen het
speelgoed thuis te laten.
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Onderwijsassistente in groep 1-2
Juf Patty Schaafsma is onze nieuwe onderwijsassistente in groep 1 en 2.
Ze werkt op maandagochtend in groep 1-2a en op donderdagochtend in
groep1-2 b.
We wensen haar natuurlijk veel plezier en succes bij ons op school.

Actief Jong Hoogeveen; aftrap Jong Zuid
Jong Zuid is begonnen!
Zoals jullie misschien al weten zijn we van start gegaan met Jong Zuid. Afgelopen
maandag is het logo, gemaakt door Youri, gekozen.
In blokken tussen de schoolvakanties gaan we activiteiten organiseren voor de kinderen
van de Zuiderbreedte. We gaan na de herfstvakantie starten met koken, little bit, vloggen
en sport.
Kinderen kunnen zich hiervoor opgeven via www.actiefjonghoogeveen.nl/ Je mag je
opgeven voor één activiteit en dat kan tot 1 november, dus wees er snel bij.
Natuurlijk gaan we meer activiteiten organiseren en willen we hier zoveel mogelijk
partijen in betrekken.
We gaan daarbij zoveel mogelijk luisteren naar de kinderen die een groot aantal
activiteiten hebben opgegeven waaraan ze mee willen doen.
We kunnen dit niet alleen en zijn op zoek naar ouders, opa’s, oma’s en andere
wijkbewoners die het leuk vinden om een activiteit te organiseren. Kortom vind je iets leuk
om te doen en wil je dat met de kinderen een keer doen, laat het ons dan weten. Dat kan
via de Sprong of het Spectrum. Mailen mag ook naar: jongzuidhoogeveen@gmail.com
Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten van Jong Zuid, wordt dan lid van onze
facebookpagina Jong Zuid www.facebook.com/JongZuidHoogeveen
Martin Peelen
Actiefjonghoogeveen.nl is dé verzamelplaats van activiteiten voor de jeugd van 0 tot 13+.
Kijk op www.actiefjonghoogeveen.nl voor leuke sportieve, creatieve en sociale
activiteiten (vaak gratis.
Vloggen
Iedereen kan een vlogger worden. Maar hoe maak je een goede video? En wat zijn de
afspraken op internet? Hoe kies je je onderwerpen? Een vlog maken over onderwerpen
die jij leuk vindt. Maar ook over wat jij bijzonder vindt aan je eigen school.
Opgeven via: www.actiefjonghoogeveen.nl
Jannie ten Hove ● Projectmanager Cultuur en Educatie
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Activiteiten Jong Zuid (vervolg)
Uitnodiging Superchefs (groep 5 t/m 8)
Vind je koken leuk? Dan is dit iets voor jou! Samen met andere kinderen ga je leuke en
gezonde gerechten maken in de keuken en na afloop samen eten.
Data:
Tijd:
Locatie:
Begeleiding:
Kosten:
Aantal:
Opgave:

Opmerkingen:

woensdag 7, 14 en 21 november 2018
14.15 uur tot ongeveer 15.45 uur
keuken in De Zuiderbreedte
diëtiste Lian van Aart en twee ouders (hulp is noodzakelijk)
€ 1,- per keer (iedere les meenemen)
maximaal 9 kinderen kunnen deelnemen
opgave voor Superchefs kan tot donderdag 1 november via
www.actiefjonghoogeveen.nl Vol is vol.
Ouders kunnen zich aanmelden om te helpen bij Leoni Pleiter via
l.pleiter@dewoldenhoogeveen.nl
aanmelden is voor drie keer

Uitnodiging hockey clinics voor jongens (groep 5 t/m 8)
Wil je kennismaken met hockey en 3 keer les krijgen van een hockeytrainer? Meld je dan
aan voor de hockey clinics! Je krijgt:
- basisvaardigheden hockey
- skills & tricks met bal en stick
- diverse pass- en scoringstechnieken
- uitdagende oefen- en wedstrijd (partij-) vormen
Data:
dinsdag 6, 13 en 20 november 2018
Tijd:
15.15 uur tot uiterlijk 16.15 uur
Locatie:
kunstgrasveld bij De Zuiderbreedte (de laatste les is bij HHC)
Begeleiding:
Peter van Schaik, hockeytrainer bij HHC
Kleding:
sportkleding voor buiten
Kosten:
€ 1,- per keer (iedere les meenemen)
Aantal:
maximaal 16 jongens kunnen deelnemen
Opgave:
opgave voor hockey kan tot donderdag 1 november via
www.actiefjonghoogeveen.nl Vol is vol.
Opmerkingen: aanmelden is voor drie keer
Luizencontrole
De eerste luizencontrole van dit schooljaar is goed verlopen. Er is geen enkel
kriebelbeestje gevonden!
Ook dit kunnen we doen dankzij de inzet van de moeders die dit op zich nemen!
Dode hoek project
Vrijdag 5 oktober hebben de kinderen van groep 8 meegedaan aan het dode hoek
project. Het dode hoek project maakt kinderen van de basisschool bewust van het gevaar
van de dode hoek.
Na het kijken van een film konden de kinderen zelf in de vrachtauto klimmen en kijken
door de ogen van een chauffeur en…ervaren wat je wel en niet ziet vanuit de vrachtauto.
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Hulpouders gevraagd
De hulplijsten voor ouderhulp zijn ook weer uitgedeeld. Hierin kunt u zich opgeven voor
hulp bij verschillende activiteiten.
Uw hulp hebben wij en de kinderen van onze school hard nodig. De OR coördineert de
verschillende activiteiten, maar kan niet alles alleen oppakken. En…. wat is er nou leuker
dan te helpen bij activiteiten op de school van uw kind(eren).
Ook voor het ophalen van het oud papier kunnen we niet zonder de hulp van de ouders.
Wij hopen op veel aanmeldingen!
Schoolkamp groep 7/8
We zijn het al bijna weer vergeten: De groepen 7 en 8 zijn op 20 en 21 september op
schoolkamp geweest in IJhorst. Ze zijn op de fiets gegaan en bij de kampeerboerderij
hebben ze verschillende leuke activiteiten gedaan. Het avondspel was misschien wel het
meest spannend. De kinderen hebben twee leuke dagen gehad.
Er waren ouders mee voor de hulp en begeleiding. Deze ouders worden en zijn natuurlijk
hartelijk bedankt voor hun inzet!
Voetbaltoernooi groep 7 en 8
De afgelopen weken waren de kinderen van groep 7 en 8 druk met het voetbaltoernooi.
Spannende wedstrijden, vol passie, strijd en plezier (en soms verdriet).
Het meidenteam heeft tot dusver alles gewonnen en gaat nu landelijk de strijd aan.
We houden u op de hoogte!
Ook het voetbaltoernooi is begeleid door ouders van de school. Dankzij deze ouders
hebben de kinderen een mooi toernooi gehad!
Fietsen in de klas??
Er was in groep 3 toch wel iets vreemds aan de gang. Meester Geert fietste een rondje
door de klas. Dat was natuurlijk met een reden. De kinderen hebben de letter ‘ie’ geleerd.
Die vergeten ze natuurlijk niet meer.

Agenda
In deze nieuwsbrief treft u de planning tot de kerstvakantie aan. In de volgende
nieuwsbrief zullen we gehele jaarplanning opnemen.

Agenda
Maandag 22 t/m vrijdag 26
oktober

Herfstvakantie

Dinsdag 30 oktober

Oud papier

1-8

Alle leerlingen vrij!
18.00 uur

November 2018
datum

Activiteit

groep

opmerking

Dinsdag 13 november

Studiemiddag team

1-8

Alle kinderen om 12.00
uur vrij

Week van 19 november

Facultatieve 10-minuten gesprekken

1-8

Gesprekken op verzoek
van ouder of leerkracht

Maandag 19 november

School versieren thema Sint

OR

Opgave hulpouders bij OR

groep

opmerking

December 2018
datum

Activiteit

Woensdag 5 december

Sinterklaas op school

Donderdag 6 december

School versieren thema Kerst

Opgave hulpouders bij OR

Dinsdag 11 december

Oud papier

18.00 uur

Dinsdag 18 december

Groen knippen/oase in water

OR

Opgave hulpouders bij OR

OR

8.30 uur

13.00 uur
Woensdag 19 december

Kerstbakjes maken met alle groepen

Donderdag 20 december

Kerstviering op school

Vrijdag 21 december

Kerstversiering opruimen

OR

Vrijdag 21 december

Alle leerlingen om 12.00 uur vrij

1-8

Maandag 24 december t/m
vrijdag 4 januari

Kerstvakantie

1-8

Oud Papier

18.00 uur
Ochtend

VAKANTIEROOSTER

25-09-18

Herfstvakantie

22 oktober t/m 26 oktober 2018

30-10-18

Kerstvakantie

24 december 2018 t/m 4 januari 2019

11-12-18

Voorjaarsvakantie

18 februari t/m 22 februari 2019

08-01-19

Meivakantie

19 april t/m 4 mei 2019

26-02-19

Pasen/goede vrijdag

In meivakantie

09-04-19

Hemelvaart

30 + 31 mei

21-05-19

Pinksteren

9 juni

02-07-19

Zomervakantie

15 juli t/m 23 augustus 2019

