Beste ouder(s)/verzorger(s),
Na een mooie en volle eerste schoolweek hier de eerste nieuwbrief
van dit schooljaar. Miranda (locatiedirecteur van de Honingzwam) en
ikzelf zijn met veel plezier gestart. In de laatste vakantieweek
hebben we alle collega’s al ontmoet. We hebben
vakantiebelevenissen uitgewisseld en hebben ons alweer gericht op
de thema’s waar we mee aan de slag gaan dit schooljaar.
In de afgelopen week hebben we veel ouders en natuurlijk de
kinderen ontmoet. Daar geniet ik van. Ik zie en hoor veel
betrokkenheid van ouders, zoals in de tuin, de
evenementencommissie, bij Samen Spelen, als luizenmoeders
enzovoort. Fijn!
We wensen jullie allemaal een mooi, inspirerend en leerrijk
schooljaar.

Oudervertelgesprekken
Vandaag en donderdag vinden er voor alle groepen 4 t/m 8 oudervertelgesprekken plaats. Deze
gesprekken zijn het startpunt voor de samenwerking tussen de leerkracht en jullie als ouders. Samen
zorgen we er zo voor dat we weten wat de kinderen nodig hebben om goed verder te kunnen
ontwikkelen en leren. Ik wens iedereen goede gesprekken toe.
Voor de groepen 1, 2 en 3 is er vanavond een informatieavond. De leerkrachten vertellen jullie wat er
allemaal geleerd gaat worden in deze jaren. Het laatste stukje van de avond ontmoeten jullie als
ouders de ouders van de groep van jullie kind. De leerkracht vertelt dan nog iets specifiek over het
reilen en zeilen in die groep.
Tijdens de gesprekken krijgt u ook een brief over de nieuwe privacy regels en wat dit betekent voor de
leerlinggegevens. We vragen u de gegevens van uw kind te controleren, voorkeuren door te geven en
eventuele wijzingen te noteren. U krijgt hiervoor een uitdraai van de gegevens zoals deze nu in onze
administratie staan mee.
Gym
U heeft van ons het gymrooster afgelopen week ontvangen. Ik kreeg hier een aantal vragen over via
de mail. Het leek mij goed de antwoorden aan alle ouders mee te geven. De groepen 3 en 4 hebben
één keer in de week een gymles van een uur in de grote gymzaal. De andere groepen gymmen twee
keer per week drie kwartier. Voor de groepen 3 en 4 is het heen en weer lopen en omkleden best
tijdrovend en inspannend. Vandaar dat we ervoor hebben gekozen één keer lang te gymmen. In de
rest van de week worden er voor deze kinderen regelmatig extra beweegmomenten en –activiteiten
ingepland tussen de lessen door. Daarmee komen ze wel aan voldoende beweging toe.

Renovatie
Het kan u niet ontgaan zijn: op beide locaties is de afgelopen periode veel opgeknapt en vervangen.
Zowel het meubilair als al het verfwerk. Heel fijn is dat, om in een frisse, vernieuwde omgeving aan
het werk te gaan. Er is veel opgeruimd en weggedaan. Op de Honingzwam is nog een paar weken werk
om alle lokalen ook op te knappen. Dat vraagt best veel van de leerkrachten en kinderen die om de
beurt tijdelijk moeten verhuizen. Maar gelukkig verloopt het vlot en hopen we straks ook daar te
genieten van mooie, lichte lokalen. In de loop van dit schooljaar zal er ook weer een deel van het
meubilair in de groepen vervangen worden.
Staking
Voor de zomervakantie, in de laatste nieuwsbrief, is al aangekondigd dat op woensdag 12 september
de estafettestaking in zuid Holland plaatsvindt. Veel van onze leerkrachten maken gebruik van hun
stakingsrecht. Dat betekent dat de school op deze woensdag gesloten is voor onderwijs. Een groot deel
van de stakers zal zich voegen bij de manifestatie in Rotterdam. We zullen in de volgende nieuwbrief
verslag doen van onze activiteiten deze dag.
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 we 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.

Vakanties schooljaar 2018 – 2019
Hierbij nogmaals een overzicht van de vakanties en vrije dagen van het 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

Elina Sinnige
Het is alweer een tijd geleden dat Elina Sinnige, juf van de kleutergroep op de Batenstein, ziek thuis
kwam te zitten. Het gaat gelukkig inmiddels een stuk beter met haar. Vanaf komende week zal ze een
begin maken met op school komen en heel licht werk verrichten. Dat zal echt in heel kleine stapjes
gaan. Te beginnen met een uurtje op vrijdagochtend. Alle indrukken en prikkels die ze krijgt zijn nog
erg vermoeiend en intensief voor Elina. Ze wil daarom graag het contact met ouders en leerkrachten
nog even uitstellen. Hoe zeer ze de betrokkenheid van iedereen ook waardeert. Dus mocht u Elina zien
op school: nog even geen praatje, een glimlach is fijn, de rest volgt hopelijk gauw. Alvast dank voor
uw begrip.
De schooltuin
Ieder jaar mag groep 6 werken in de schooltuin. Dat start ieder najaar al
met het planten van de bollen die in het voorjaar prachtig in bloei staan.
In het voorjaar zaaien we diverse groenten als bijvoorbeeld
sperziebonen, courgette, tomaten etc. Ook aardappels worden gepoot en
daar bakken we dan weer heerlijke friet van voor de kinderen.
Ieder jaar merken we dat de kinderen met veel enthousiasme in de tuin
meewerken.
Aangezien er vrijwilligers mee gaan stoppen zijn we op zoek naar ouders
die mee willen helpen in de tuin.
Op woensdagochtend wordt meestal in de tuin gewerkt met de kinderen. Meestal zijn we één/anderhalf
uur bezig. In de winter hebben we een stop. Ook als je niet iedere woensdag kan maar het wel eens
leuk zou vinden om te helpen kunnen we je hulp goed gebruiken. Mocht je je aan willen melden, of je
hebt nog vragen kun je contact opnemen met Anke (moeder van Ivar) 06-41102929 of kom op
woensdagochtend even naar de tuin. We beginnen om iets over half negen.
Zonder extra hulp kunnen we de schooltuin niet voortzetten!
Hopelijk tot ziens in de schooltuin!
De tuincommissie

Samen Spelen
Wij zijn op zoek naar u!
‘Samen Spelen’ werkt met een enthousiaste groep vrijwilligers. Zij zorgen alle schooldagen – behalve
woensdag - voor een verantwoorde en plezierige overblijf. Naast het spelen in de aula, op het
schoolterrein en het sportveld biedt ‘Samen Spelen’ diverse workshops aan. Zoals sport- en
knutselworkshops.
De school kan echter niet zonder de hulp van de ouders. Dat is een vaststaand gegeven. Als je de
kinderen ook een plezierig en veilig overblijf gunt meld je dan aan. Dus vader of moeder kom te
voorschijn en laat je stem horen. Je zult er geen spijt van krijgen!
Wilt u deel uitmaken van deze groep enthousiaste vrijwilligers? Neem contact op met onze coördinator
Jose Oostermann,
Tel: 0614542060
Kijk ook op www.basisschoolspectrum.nl

