Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Wat leuk om te zien dat er flink wat ouders waren die het
aandurfden om hun schoen te zetten! En natuurlijk zat er de
volgende ochtend wat lekkers en een gedichtje in de schoenen. De
Pieten en Sinterklaas hadden goed hun best gedaan. Zij snappen
dat we erg blij zijn met alle ouderbetrokkenheid en –hulp die er is
op het Spectrum.

Sinterklaas
Nog twee nachtjes slapen…… En dan hopen we natuurlijk dat de Sint en zijn Pieten onze school, op
beide locaties, komt bezoeken. We leven er erg naar toe. We ruiken pepernotenbaklucht, er liggen
overal kadootjes, er klinkt muziek en er wordt heel wat afgeknutseld en getekend voor elkaar. Een
drukke en gezellige periode. We wensen jullie thuis ook gezellige vieringen, waarbij het vooral fijn is
om met elkaar te zijn en verrast te worden.
Inschrijven
Als directie kijken we altijd een aantal jaren vooruit als het gaat om de leerlingaantallen en
inschrijvingen. Dat helpt om op tijd plannen te maken voor een goede organisatie en te kunnen
voorspellen welke en hoeveel groepen we samenstellen. Het is dan ook fijn als jullie op tijd broertjes
en zusjes van kinderen die nu al op school zitten inschrijven. Een inschrijfformulier is te halen bij de
directie of via de leerkracht.

Inzamelingsactie Voedselbank
In Nederland gaat bijna niemand met honger naar bed. Toch is er in sommige gezinnen armoede en
weinig geld voor gezond voedsel.
Sinds 16 jaar bestaat er in Nederland de voedselbank. De oprichters zeiden: Wij gaan proberen eten
dat over is en misschien weggegooid gaat worden, voor niets te krijgen. Op deze manier is de eerste
voedselbank ontstaan.
Op Het Spectrum willen we graag meehelpen om de voedselpakketten compleet te maken en ook iets
luxer dan normaal zodat mensen met Kerst ook lekkere producten hebben om te eten.
Daarom hebben we in de week van 10 t/m 14 december een inzamelingsactie georganiseerd. Er
wordt aan u gevraagd om houdbare producten mee te nemen naar school. Deze kunnen ingeleverd
worden in lege kratten welke in de centrale hal van de school zullen staan.
Uw zoon/dochter zal in de klas gaan spreken over de Voedselbank en leren wat de Voedselbank
inhoudt en hoe het kan dat sommige mensen van de Voedselbanken gebruik moeten maken.
We hopen dat u ons allemaal wil helpen om een mooie bijdrage te leveren aan dit goede initiatief.
Met vriendelijke groeten,
Team Het Spectrum
Wilt u meer weten over de Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken en hoe men in aanmerking
kan komen voor een voedselpakket? Kijk dan op de website van de voedselbank:
www.voedselbankalphen.nl of Facebookpagina: www.facebook.com/voedselbankalphen
Gymles

De gymlessen van het Spectrum worden gegeven door meester Bart. Het fijne van een vakleerkracht is
dat hij of zij zorgt voor rijke, uitdagende lessen, vanuit een breed aanbod aan gymactiviteiten. Zowel
spel als toestellen komen aan bod. Ik heb gezien dat kinderen veel kunnen en mogen bewegen omdat
er over het algemeen 3 à 4 vakken zijn waarin een activiteit klaarstaat. Die activiteiten kunnen dan
ook nog eens op verschillende niveaus worden uitgevoerd. Bart zorgt ervoor dat de kinderen intensief
kunnen bewegen en zichzelf uitdagen om een stapje verder te gaan en zich zo te ontwikkelen.
Natuurlijk is er in deze tijd van het jaar ook aandacht voor de pietenles. Kinderen kunnen hun
pietendiploma halen door zelf te klauteren en te balanceren, maar ook door als team ervoor te zorgen
dat alle cadeautjes in de schoorsteen belanden. Met een gezellig muziekje op de achtergrond. De
kinderen van de Batenstein fietsen vanaf groep 5 naar de gymzaal. Dat is zeker in het begin van het
schooljaar best spannend; we leren dan hoe we veilig moeten fietsen in een groep. Voor het komend
schooljaar gaan we daar nog wat beter over nadenken, hoe we dat goed en veilig opbouwen. We
vinden de gymlessen heel belangrijk en zullen er dus ook niet gauw voor kiezen om niet te gaan, ook
al regent het een beetje. Zoals de kinderen zelf zeggen: “We zijn niet van suiker!”

Foto’s en filmpjes
Sinds de strengere regels rond privacy is het een uitdaging om de goede balans te vinden tussen wat
wel en niet mag. Vooral het maken van foto’s van leuke schoolactiviteiten is op dit moment lastig.
Omdat dit volgens de regels niet mag, terwijl we het wel erg leuk vinden. Je maakt dan immers
onbedoeld foto’s van kinderen waarvoor geen toestemming is verleend door de ouders/verzorgers. De
activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van school en dus ook onder die
verantwoordingsplicht. In de regels over privacy staat letterlijk:
“Het maken van foto’s door ouders is binnen de school niet toegestaan, tenzij hier vooraf met de
schooldirectie andere afspraken over zijn gemaakt. Het is voor ouders niet toegestaan om
foto’s/video’s te publiceren op sociale media of voor commerciële doeleinden te gebruiken. Het kan
voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten die buiten school plaats vinden,
zoals excursies of schoolreisjes. De school heeft daar geen invloed op, maar vraagt ouders wel om hier
terughoudend in te zijn en deze beelden niet te delen via sociale media.”
Het is onze bedoeling om hier een schooleigen beleidsnotitie aan toe te voegen over hoe we het maken
en delen van dit soort foto’s regelen met onze ouders. Dat is helaas nog niet klaar. We vragen jullie
daarom om rekening te houden met deze regels en eventueel alleen een foto te maken van jullie eigen
kind(eren) en voor eigen gebruik.

De Bron
In de parochie in de Bron wordt elke zondag in de adventtijd een kinderwoorddienst gehouden voor de
basisschoolkinderen. Tijdens de viering van 11.00 uur in de benedenzaal gaan de kinderen met
begeleiders naar een andere ruimte om te werken aan een adventsproject.
Op 24 december wordt er om 16.00 uur een peuterkerstviering gehouden, ook in de benedenzaal van
de Bron. Daarbij zijn de allerkleinsten die nog niet kunnen lezen, welkom. ‘s Avonds om 19.30 uur is
er een gezins/familieviering met kerstspel voor alle andere kinderen met hun ouders.

Protocol kortdurende vervanging
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u het protocol kortdurende vervangingen. Dit is onlangs
vastgesteld door de MR. Het geeft inzicht in welke maatregelen en stappen wij nemen als er vevanging
nodig is.

