Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
De zomervakantie staat voor de deur!
Voordat ik u ga verlaten, wil ik u melden dat ik met veel plezier op
Het Spectrum de afgelopen 2 ½ half jaar heb gewerkt.
Ik heb het enorm naar mijn zin gehad en daardoor veel kunnen
leren.
Na de zomervakantie zal ik starten als locatie directeur op de
Franciscusschool in Woerden. Ik heb er veel zin in.
Voor nu wens ik iedereen een hele fijne en zonnige vakantie toe.
In de bijlage ziet u de benodigdheden die de kinderen nodig
hebben voor het volgende schooljaar.
Met vriendelijke groet,
Esther van der Werf
Junior directeur
Basisschool Het Spectrum

Nieuwe directie schooljaar 2018-2019

Na de zomervakantie zal ik starten als directeur van Het Spectrum, locatie Honingzwam. Middels het
stukje in deze nieuwsbrief stel ik mijzelf graag aan u voor. Mijn naam is Miranda van der Toorn. Ik ben
34 jaar en woon samen met mijn man en zoontje van 3 jaar. In mijn vrije tijd houd ik van lezen,
sporten en uitjes ondernemen met mijn gezin en vriendinnen.
De afgelopen 13 jaar ben ik werkzaam geweest in het basisonderwijs. Hier ben ik begonnen als
groepsleerkracht van verschillende leerjaren. Al vrij snel kreeg ik de mogelijkheid om mij ook te gaan
bezighouden met managementzaken. Dat heb ik eerst gedaan als bouwcoördinator en de laatste vijf

jaar ben ik werkzaam geweest als adjunct-directeur op basisschool Ackerweide in Pijnacker. Met de
ervaringen opgedaan op Ackerweide, ben ik toe aan een nieuwe stap in mijn werkloopbaan.
Ik vind het heel belangrijk om samen met u als ouder en het team van Het Spectrum te kunnen samen
werken om het beste uit uw kind te halen. Mooi en uitdagend onderwijs maken we immers samen.
De periode na de zomervakantie zal vooral in het teken staan van kennismaking met het team, met u
als ouder en uiteraard de leerlingen die Het Spectrum bezoeken. Na de zomervakantie zal ik een
koffiemoment plannen waarbij we op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met elkaar.
Daarnaast kunt u mij in de ochtenden vinden bij de hoofdingang om u te verwelkomen.
Ik vind het belangrijk om betrokken en zichtbaar te zijn. Ik hoop dat u dat als ouder snel genoeg zult
merken. Weet dat mijn deur voor u open staat als u vragen of opmerkingen hebt of iets anders kwijt
wilt. Ik werk op dinsdag, donderdag en vrijdag.
Ik kijk er enorm naar uit om deze fantastische uitdaging aan te gaan. Ik heb vertrouwen in een goede
samenwerking en dat we er samen alles aan doen om uw kind een mooie schooltijd te geven!
Voor nu wens ik u allen een fijne zomervakantie.
Hartelijke groet,
Miranda van der Toorn

Ik ben Annemieke de Boer. Op dit moment werk ik nog op de Jenaplaneet. Dit is ook
een school binnen de Stichting Morgenwijzer. Daar ben ik de afgelopen 12 jaar
directeur geweest. Vanaf komend schooljaar zal ik binnen Morgenwijzer als “extra”
directeur werken. Dat betekent dat ik waar nodig korter of langer als interim directeur
werkzaam zal zijn. Ook zal ik projecten onder mijn hoede hebben, zoals het
begeleiden en inwerken van nieuwe directeuren of de implementatie van een nieuwe
organisatiestructuur.
Komend schooljaar begin ik op het Spectrum. Drie dagen in de week als
locatiedirecteur van de Batenstein en 1 dag in de week als begeleider van de
implementatie van de nieuwe organisatiestructuur van het Spectrum. Ook zal ik
Miranda inwerken als nieuwe directeur van het Spectrum. We zullen veel samenwerken om de
kinderen, de ouders en natuurlijk het team te begeleiden.
Mijn werkdagen zijn maandag, woensdag en vrijdag op de Batenstein en dinsdag voor het
Spectrum als geheel. Miranda en ik zijn samen verantwoordelijk voor het Spectrum. Dat
betekent dat u op dagen dat één van ons niet op de locatie is, bij de ander terecht kunt voor
vragen of zaken die direct aandacht nodig hebben.
Ik hoop dat ik velen van u ga leren kennen en dat we samen optrekken in het begeleiden van
onze kinderen.
Ik ben zelf moeder van twee grote zoons, van 18 en 20 jaar oud. Ik woon in Vleuten. Ik houd
van hardlopen, toneelspelen, het theater bezoeken, lezen en er op uit gaan met vriendinnen.
Ik wens u een fijne zomervakantie en tot spoedig daarna!
Annemieke de Boer

Directieverdeling m.i.v. schooljaar 2018-2019:
Miranda van der Toorn werkt op dinsdag, donderdag en vrijdag op locatie Honingzwam
Annemieke de Boer werkt op maandag, woensdag en vrijdag op locatie Batenstein. Op dinsdag is zij beschikbaar voor Het Spectrum als geheel.

Vakanties schooljaar 2018 – 2019
Hierbij krijgt u de vakanties voor het nieuwe schooljaar 2018-2019.
Schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

22-10-2018
24-12-2018
25-02-2019
19-04-2019
30-05-2019
10-06-2019
22-07-2019

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

26-10-2018
04-01-2019
01-03-2019
03-05-2019 (hierbinnen valt Goede Vrijdag en Pasen)
31-05-2019

t/m 30-08-2019

Extra vrije dagen:
Voor de groepen 1 t/m 8
Jaarmarkt Alphen aan den Rijn
Studiedag
Studiedag
Week aansluitend aan 2e Pinksterdag

19-09-2018 (woensdag)
16-11-2018 (vrijdag)
22-02-2019 (voorafgaand aan de voorjaarsvakantie)
11-06-2019 t/m 14-06-2019

Voor groepen 1 t/m 3
Studiedag
Studiedag

15-10-2018 (maandag)
25-03-2019 (maandag)

Voor de groepen 5 t/m 8
Vrijdagmiddag voor de Kerstvakantie
Vrijdagmiddag voor de zomervakantie

21-12-2018
19-07-2019

Dit overzicht is besproken met de Medezeggenschapsraad van Het Spectrum.
Gymrooster 2018-2019

Dinsdag
08:30-09:15

Klas
H8

Donderdag
08:30-09:15

Klas
H5

Vrijdag
08:30-09:15

Klas
B8

09:15-10:00

H6

09:15-10:15

B3 + H3

09:15-10:15

B3

10:00-10:45

H4

10:15-11:00

B5

10:15-11:00

B6

10:45-11:30

H3

11:00-12:00

B4

11:00-11:45

B5

11:30-12:15

H5

11:45-12:30

H6

Pauze

Pauze

Geen Pauze

12:30-13:15

H7

12:30-13:15

H3

12:30-13:15

B7

13:15-14:00

B6

13:15-14:00

H4

13:15-14:00

H7

14:00-14:45

B8

14:00-14:45

B7

14:00-14:45

H8

Vanuit de Medezeggenschapsraad
Beste ouders/verzorgers,
Een paar maanden geleden heeft de MR een oproep gedaan aan ouders om lid te worden van de MR.
Wij zijn heel erg blij dat twee ouders zich aangemeld hebben.
Volgend schooljaar zal de MR uit de volgende personen bestaan:
Dineke Bos (ouder Batenstein)
Marit Camphuijsen (ouder Batenstein)
Bianca Lever (ouder Honingzwam)
Mieke van Assema (leerkracht Honingzwam)
Daniëlle Bouman (leerkracht Honingzwam)
Ans Bruurmijn (leerkracht Batenstein)
Na de eerste MR vergadering brengen wij u op de hoogte van de taakverdeling binnen de MR.

Afscheid van Het Spectrum
Na 10 maanden op Het Spectrum gewerkt te hebben, komt nu het moment van afscheid nemen.
Toen ik in september 2017 startte, was het de bedoeling dat ik met de herfstvakantie, uiterlijk de
kerstvakantie, zou gaan vertrekken. Dat is anders gelopen en ik heb bijna het hele schooljaar op Het
Spectrum gewerkt.
Naast dat ik Esther van der Werf, de junior directeur, ondersteund heb, ben ik ook bezig geweest om
de kwaliteit van het onderwijs op Het Spectrum te analyseren en een Plan van Aanpak voor het
komend schooljaar te schrijven. Er is al veel in ontwikkeling op Het Spectrum en mijn taak was om te
kijken wat nog beter kan, of wat misschien wat anders kan, om het onderwijs nog verder te
ontwikkelen.
Enkele aspecten waar volgend schooljaar aan gewerkt gaat worden zijn:
 De aansluiting van het onderwijs in groep 2 naar groep 3 te verbeteren
 Verdere Implementatie van de nieuwe Taalmethode STAAL en borgen
 Verder implementatie van werken met Taakspel in de groepen 3 t/m 8 en borgen
 De analyse van de resultaten van het onderwijs nog beter leren te analyseren om een goed
passend lesaanbod voor de kinderen te kunnen realiseren
 Het onderwijs aan de excellente leerlingen (meer- en hoogbegaafde leerlingen) verder te
ontwikkelen
 Er zal, naast de LOVS toetsen die de cognitieve vaardigheden van leerlingen testen als taal en
rekenen, ook gewerkt gaan worden met een LOVS Sociaal Emotionele ontwikkeling. Dit om nog
beter het welbevinden van kinderen in kaart te brengen en daar waar nodig de goede
interventies te kunnen doen.
 De organisatie- en besluitvormingsstructuur is opnieuw opgebouwd, gebaseerd op de nieuwe
directiestructuur en nog nauwere samenwerking van de locaties.
 Er is een stappenplan gemaakt voor de begeleiding van nieuwe leerkrachten, zodat ze snel
ingewerkt zijn.
Met het plan van Aanpak schooljaar 2018-2019 ligt er een goede basis waar de nieuwe directie, samen
met het team, verder op kunnen doorbouwen!
Op dinsdag 10 juli ben ik voor laatst op Het Spectrum geweest. Ik heb die dag het overdrachtsgesprek
gehad met de nieuwe bovenschools directeur Annemieke de Boer en sluit daarmee mijn
werkzaamheden/opdracht af.
Ik wens de nieuwe directie, het team, u als ouders en de leerlingen voor de toekomst succes op en met
Het Spectrum.
Met vriendelijke groet,
Lenemie Laarman

Afscheid juf Dorien en juf Ida.
Beide dames gaan met pensioen en nemen afscheid van Het Spectrum.
Bedankje van Dorien
Beste ouders,
Zoals U wellicht gehoord of gelezen hebt, zal ik mijn werkzaamheden aan het Spectrum per 1 augustus
beëindigen, vanwege het (bijna) bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Ik wil U dan ook bij dezen bedanken voor de samenwerking, vooral in de periode dat ik gewerkt heb
als ib-er van locatie Honingzwam, en voor het vertrouwen tijdens de afgelopen jaren waarin ik zowel
op Batenstein als Honingzwam actief was als onderwijsassistent.
Ik wens u allen, met uw gezin, veel goeds voor de toekomst en voor nu: een fijne vakantietijd!
Vriendelijke groeten, Dorien de Reuver

Bedankje van Ida
Beste ouders,
Na 45 jaar voor de klas gestaan te hebben en aan ongeveer 1500 kinderen les gegeven te hebben, ga
ik nu met pensioen. Ik heb altijd met veel plezier voor de klas gestaan, heb genoten van de
ontwikkeling van de kinderen, hun
sprankelende opmerkingen en hun
enthousiasme. Het zal wel wennen
zijn als ik er met de start van het
nieuwe schooljaar niet bij ben. Mijn
gedachten zullen bij de kinderen zijn.
Ook mijn collega's zal ik missen, ik
heb altijd goed samen kunnen werken
met hen, kunnen lachen en soms
huilen. De contacten met de ouders
vond ik heel belangrijk en ook die zal
ik missen.
Ik wil alle ouders bedanken voor het
vertrouwen dat zij in mij hadden.
Ik wens u allen veel goeds voor de
toekomst. Ik kom jullie vast nog wel
eens tegen.
Ida Overgaag

Betreft: staking 12 september 2018
Beste ouders,
Opnieuw vragen wij uw aandacht en steun voor een stakingsdag. We hebben in 2017 al een prikactie
(27 juni) en 2 stakingsdagen (5 oktober en 12 december) achter de rug. Vervolgens is er een
estafettestaking ingezet waarbij alle provincies na elkaar een dag staken. Op woensdag 12 september
zijn de provincies Zuid-Holland en Zeeland aan de beurt. Het PO-front, waarin werknemers en
werkgeversorganisaties verenigd zijn, blijft druk uitoefenen op de politiek in het belang van het
onderwijs.
Er is sinds de start van de acties wel iets gebeurd. Er is structureel 450 miljoen Euro beschikbaar
gesteld voor werkdrukvermindering. Er is een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe –kortdurende-

CAO waarin een begin wordt gemaakt met het optrekken van lerarensalarissen in de richting van het
salarisniveau in het voortgezet onderwijs. Het door de overheid beschikbaar gestelde bedrag van 270
miljoen Euro is echter niet voldoende. De lerarensalarissen in het primair onderwijs blijven te ver
achter ten opzichte van het voortgezet onderwijs, waardoor het vak niet aantrekkelijk genoeg is.
In de nabije toekomst verwachten we een serieus lerarentekort met alle gevolgen van dien. Op de
scholen van Morgenwijzer is dat nu al merkbaar bij het rondkrijgen van de personeelsformatie voor het
nieuwe schooljaar en bij het zoeken naar vervanging voor zieke medewerkers. Dat betekent dat bij
ziekte van leerkrachten, groepen soms moeten worden verdeeld, opgevangen worden door een
onderwijsassistent of zelfs vrijaf krijgen. We willen niet dat kinderen langdurig zonder leerkracht
komen te zitten.
Wij zullen daarom nogmaals een duidelijk signaal moeten afgeven. De actiebereidheid is groot. Het
College van Bestuur van Morgenwijzer onderschrijft de argumenten van het PO-Front en adviseert de
scholen 12 september gesloten te houden. Vele medewerkers zullen gebruik maken van hun
stakingsrecht en gehoor geven aan de oproep van vakbonden en werkgevers om te staken.
Dit betekent dat ook onze school op woensdag 12 september gesloten is.
Staken is een middel waar we niet graag naar grijpen. Nu stoppen met actievoeren betekent echter dat
door een tekort aan leerkrachten, de kwaliteit van het onderwijs achteruit zal gaan. Uiteraard zijn wij
ons ervan bewust dat u (samen met heel veel andere ouders in Nederland) geconfronteerd wordt met
de gevolgen van deze actiedag. Dat betreuren wij, maar vragen begrip voor het feit dat dit middel voor
ons op dit moment de beste manier is onze zorgen over het onderwijs aan huidige en toekomstige
leerlingen onder de aandacht te brengen.
Wij vragen u op woensdag 12 september zelf voor opvang van uw kind(eren) te zorgen.
Met vriendelijke groet,
Esther van der Werf
Lenemie Laarman

Junior Directeur
Interim Directeur

Het schoolreisje groep 5 Honingzwam
We gingen met de bus naar Duinrell, je mocht zelf kiezen naast wie je zat en of je voor of achter wilde
zitten. In Duinrell was de Splash, je kon kiezen of je de open of de dichte Splash ging doen. Wij kozen
meestal de open Splash, bij de dichte zat je onder een zeil. We zijn ook in de Dragon Fly geweest, dat
is een hele snelle achtbaan. Hoe verder je naar achteren zat hoe harder je ging. Er was ook een
achtbaan die recht omhoog ging en weer naar beneden, die heette de Falcon. De leukste attractie
vonden wij de Dragon Fly. We zijn ook op de trampoline geweest, ik deed daar een salto vooruit en
een salto achteruit. We zijn ook in de zweefmolen geweest. We vonden de dag zo leuk dat we er liefst
elke dag naar toe zouden willen! We kregen ook nog lekker een ijsje.
Daan en Senne
Sportdag groep 5 Honingzwam
We gingen leuk voetballen, we deden partijtjes. We deden ook knotshockey, dat is net als gewoon
hockey, maar dan moet je met een knots slaan. We moesten ook een soort handbal spelen. Je moest
overgooien en daarbij mocht je niet bewegen. Je moest dan de bal naar het andere vak gooien, als
iemand hem daar ving kreeg je een punt. We deden ook een soort American football. In ons team
zaten ook kinderen van de Batenstein, dat was leuk en ging ook heel goed. We vonden de sportdag
superleuk, nog leuker dan vorig jaar, want er was geen winnaar. We kregen een ijsje en limonade en
chips. We keken aan het einde van de dag naar pionnenroof van groep 8, de jongens tegen de meisjes.
Het werd gelijkspel. We hadden ook nog tikkertjes gespeeld.

