Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Op de Honingzwam wordt wekelijks verhuisd. De lokalen worden
zo één voor één opgeknapt. Mooi om te zien hoe stap voor stap
alle groepen in een licht en fris lokaal terugkomen. En ook
hebben alle groepen inmiddels een mooi nieuw smartbord. We
hebben als team al een korte training gehad in het gebruik van
dit bord en zullen dat het komend schooljaar nog verder
uitbreiden. Op de Batenstein zie ik regelmatig groepjes kinderen
met bijvoorbeeld een onderwijsassistent in de aula in een “zitje”
plaatsnemen voor een extra oefening of uitleg. Het is echt fijn dat
dit een beetje afgeschermd kan op de nieuwe banken. Tussen de banken door staan boekenkasten met
de bibliotheekboeken per leerjaar erin. Renoveren en vervangen van inrichting geeft de kans om dit te
doen vanuit vernieuwde bedoelingen met onderwijs. Het helpt om ons onderwijs te organiseren zoals
we dat graag willen. Na de kerstvakantie gaan we verder met het opnieuw inrichten van de lokalen
met nieuw meubilair. Zo hopen we aan het eind van dit schooljaar helemaal op orde te zijn.
De staking
Afgelopen woensdag was de school dicht vanwege de
estafettestaking van leerkrachten. Een aantal leerkrachten van
ons team heeft zich aangesloten bij de manifestatie in
Rotterdam. Daar hebben ze duidelijk gemaakt dat we echt nog
meer aandacht en geld nodig hebben om ervoor te zorgen dat
onze kinderen blijvend goed onderwijs krijgen en dat het vak
van leerkracht aantrekkelijk is voor jonge mensen. We hopen
dat de politiek heeft gevoeld dat de noodzaak groot is.

Leerteams
Op het Spectrum staat met en van elkaar leren binnen het
team dit schooljaar hoog op de agenda. Dat past bij de
Morgenwijzervisie dat we gezamenlijk, als team,
verantwoordelijk zijn voor alle kinderen en dat we gebruik
willen maken van elkaars talenten. Zo kunnen we een
voorbeeld zijn naar de kinderen. Graag nemen we jullie mee in
de speerpunten van het Spectrum, met de leerteams en de
doelen die we daarbij hebben geformuleerd. Vandaag licht ik
drie hiervan toe. In een volgende nieuwsbrief zal ik andere
leerteams voorstellen.

ICT
Onder leiding van onze ict-coördinator Jennifer gaan we
ervoor zorgen dat van iedereen uit het team de ict
vaardigheden op peil zijn, dat we vertrouwd raken met de
nieuwe smartborden en dat we nieuwe middelen aanschaffen
en gebruiken in de klassen. Bijvoorbeeld laptops en
programma’s voor het smartbord. Tenslotte wordt de website
vernieuwd. We gaan ervoor zorgen dat u als ouders hierop
ook kunt inloggen en zo uw eigen gegevens beheert.
Bijvoorbeeld het mailadres of de inschrijving voor
oudergesprekken. We gaan onderzoeken en afspreken hoe we
via dit ouderportaal met elkaar kunnen communiceren over
bijvoorbeeld ziekmelding en groepsactiviteiten.
Sociale veiligheid
Mellony is de leider van dit leerteam. Wat vinden we
met z’n allen belangrijk om kinderen te leren als het
gaat om de sociaal-emotionele ontwikkeling? En past de
huidige methode Leefstijl daar nog voldoende bij? Op
deze vragen gaat een antwoord komen. Daarnaast
maken we afspraken over het gewenste gedrag van
iedereen die op het Spectrum komt. Zodat we weten
wat we van elkaar mogen verwachten.
Groep 2/3
Op beide locaties is een groep 2/3 gestart. Er is vorig schooljaar al het nodige voorwerk gedaan, maar
gedurende dit schooljaar willen we het onderwijs in deze groepen goed blijven doordenken. Onder
leiding van Daniëlle en Yasmae gaan we kijken bij andere scholen, met gerichte vragen. We geven
vanuit de doelen die behaald moeten worden vorm aan het onderwijs in deze groepen en kijken steeds
goed welke manier van aanbieden en organiseren daarbij helpend is. Wellicht hebben we nog extra
middelen en materialen nodig. Natuurlijk wordt hierbij ook steeds samengewerkt met de leerkrachten
van de groepen 1/2 en 3.

Foto’s en filmpjes
We willen zo zorgvuldig mogelijk omgaan met de door medewerkers van de school gemaakte foto’s van uw kind. Bij
inschrijving op het Spectrum geeft u toestemming of geen toestemming om foto’s en/of filmopnames van uw kind
die door de medewerkers van de school gemaakt zijn te plaatsen op de website. We gaan hier conform uw wens
mee om. Ongetwijfeld herkent u ook dat bij leuke of bijzondere gebeurtenissen u als ouder ook graag een
foto/filmpje van uw kind wilt maken. Het is onvermijdelijk dat u dan ook andere kinderen in beeld brengt. We vragen
u daarom zorgvuldig te zijn bij het maken van foto’s/film in de school en beelden waarop andere kinderen staan niet
zomaar op internet of andere media te zetten, maar om vooraf aan de desbetreffende ouder van het kind om
toestemming te vragen. Op deze manier kunnen we zoveel mogelijk aan ieders wensen tegemoet komen en
respecteren we elkaars privacy.

