Beste ouder(s)/ verzorger(s),
In elk bedrijf, op elke school, lopen mensen rond die ongemerkt
ontzettend veel werk verzetten. Dan is het extra goed om deze
eens flink in het zonnetje te zetten. Afgelopen week was het
herfstvakantie. En onze conciërge Abdul was elke dag op school te
vinden om te klussen, op te ruimen, te ondersteunen. Al voor dat
je het gevraagd hebt heeft hij het al gedaan. Ik was donderdag op
de Honingzwam en schrok zelfs een beetje van hoeveel er nog
moest gebeuren om vandaag weer te kunnen werken. Maar….
Vanmorgen stond zo goed als alles weer op z’n plek en was het
schoon en netjes. Een enorme pet af voor Abdul!
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Maandsluiting

Een mooie traditie op het Spectrum: de maandsluiting. Op
beide locaties was er als afsluiting van de kinderboekenweek
een maandsluiting. Met elkaar werd zo gevierd wat we allemaal
hebben gedaan en geleerd tijdens dit project. Er werd
voorgelezen, gedanst en gespeeld. Zo bevestigen we dat we
samen school zijn en dat we trots zijn op wat we leren.

Verhuizen
Omdat het zo snel is gegaan met het opknappen van de Honingzwam, komt ook het moment dat groep
8 terugverhuist sneller in zicht. We kunnen al op woensdag 7 november de Batenstein verlaten en
intrekken in het eigen lokaal. We gaan ze missen op de Batenstein, maar volgens mij zijn de kinderen
meer dan welkom terug. Ik hoor van groep 8 kinderen dat ze wel het buitenspelen gaan missen. Dat is
natuurlijk te begrijpen met zo’n mooi voetbalveld achter de school. Dank voor het begrip en de
gezellige momenten op het plein en in de school aan alle ouders en verzorgers! Veel plezier de rest van
jullie (laatste) schooljaar.

Groep 1/2 Batenstein
De groep die wordt al groter en groter. Gelukkig is het lokaal groot, maar de kleutergroep blijft
groeien. Dat hadden we wel voorzien voor na de kerstvakantie, maar niet op deze korte termijn al. Na
overleg hebben we besloten dat er vanaf 12 november 5 ochtenden in de week ondersteuning komt
van een ervaren onderwijsassistent. En doordat groep 8 naar de Honingzwam terug gaat, kunnen we
dan gebruik maken van dat lokaal om extra werkplekken voor de kleuters te creëren. We zullen de
ouders van groep 1/2 binnenkort verder informeren over hoe we het gaan organiseren.
Waterpokken
In groep 2/3 van de Batenstein zijn meerdere gevallen van waterpokken gemeld. Vandaar bij deze
nieuwsbrief een informatiebrief van de GGD over wat te doen.

