Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Ik hoop en wens dat iedereen gezond en uitgerust aan het nieuwe
jaar begonnen is. Een nieuw jaar, met verwachtingen, beloftes en
verrassingen.

20 van Alphen
Dit jaar vindt de 20 van Alphen plaats op zondag 24 maart. Een aantal zondagen
later dan we gewend zijn. Fijn dat het niet in de voorjaarsvakantie valt. Nu
kunnen er vast heel veel kinderen meelopen. Zet de datum alvast in de agenda
of neem een kijkje op de website www.20vanalphen.nl Volgende week
maandag krijgt u een brief waarin staat wat het programma is, welke afstanden
we meedoen en wat de kosten zijn. U kunt zich middels die brief via de school
inschrijven. Wij zorgen dan voor de administratie en zullen op zondag 24 maart
met een kraam in het meester Visserpark staan om de kinderen te begeleiden en
aan te moedigen. Is er iemand die mij wil ondersteunen met de inschrijvingen?
Laat het me dan weten via de mail annemiekedeboer@morgenwijzer.nl of
loop even bij me binnen.

Weektaak en werkwinkel
Tijdens onze laatste studiedag hebben we met het team onze visie op, onder andere, de weektaak en
de werkwinkel geformuleerd. Zo hebben we een duidelijk gezamenlijk uitgangspunt van waaruit we dit
in de verschillende groepen organiseren en vormgeven. De rest van het schooljaar zal dit in de praktijk
worden ontwikkeld. Ook op de studiedag van 22 februari gaan we hier als team weer mee aan de slag.
Graag delen we alvast onze visie met u.
Op het Spectrum wordt gewerkt met een weektaak en een werkwinkel. De weektaak bestaat uit een
aantal verplichte taken en opdrachten voor de kinderen. De werkwinkel bestaat uit diverse
keuzemogelijkheden voor de kinderen.

Weektaak
Goed leren plannen en eventueel bijstellen is een belangrijke vaardigheid die kinderen hun leven lang
nodig hebben. Daarvoor is het nodig dat je je bewust wordt van hoe lang iets duurt, hoe lang je denkt
nodig te hebben voor een taak en hoe moeilijk iets zal zijn. Door steeds beter te worden in deze
inschattingen zal het steeds beter lukken een realistische planning te maken. Bovendien geeft een
planning overzicht over de opdrachten en taken die er te doen staan. Goed plannen betekent ook
regelmatig evalueren of de planning nog haalbaar is en eventueel bijstellen. Zo oefen je keuzes maken
en flexibel te zijn in je planning.
Het ontwikkelen van plannen en dus het werken met een weektaak, geeft kinderen meer
zelfverantwoordelijkheid voor hun werk. Wij denken dat kinderen door deze verantwoordelijkheid meer
betrokken zullen zijn bij hun werk. En meer betrokkenheid leidt weer tot meer motivatie en beter
leren.
De weektaak geeft ook ruimte om kindspecifieke doelen te stellen, die passen bij de
onderwijsbehoeften van kinderen. Waar de één nog extra moet oefenen, of eens op een andere moet
verwerken om voldoende vaardig te worden, kan de andere juist met minder oefenwerk toe en
bijvoorbeeld een uitdagende opdracht maken. Wij willen graag tegemoetkomen aan de verschillen
tussen kinderen, omdat we geloven dat ze dan gemotiveerder werken, beter groeien en zich
competenter voelen.
Werkwinkel
Naast verschillende onderwijsbehoeften, hebben kinderen ook verschillende kwaliteiten, interesses en
leerstijlen. We willen kinderen graag motiveren zich breed te ontwikkelen, waarbij verschillen worden
gewaardeerd. Naast schoolse vaardigheden is het voor kinderen belangrijk om vaardigheden als
samenwerken, keuzes maken en uitdagingen aangaan te ontwikkelen. Die vaardigheden zijn in onze
samenleving nu en in de toekomst van belang. Bijvoorbeeld als je in je werk moet samenwerken, als je
keuzes moet maken voor een vervolgopleiding of een beroep, of als je hindernissen tegenkomt die je
moet overwinnen. De basis voor die vaardigheden wordt onder andere op de basisschool gelegd. In de
werkwinkel kunnen kinderen kiezen voor activiteiten die bij ze passen. Een bron voor ons, in de
voorbereiding, zijn de meervoudige intelligenties. Daarbij gaan we er vanuit dat kinderen op zeer
verschillende manieren slim kunnen zijn. Bijvoorbeeld natuur-slim, beweeg-slim of taal-slim. Door een
breed en gevarieerd aanbod van materialen en activiteiten aan te bieden, hopen we dat kinderen hun
talenten ontdekken en uitbouwen. Of juist soms iets kiezen waar ze nog in uitgedaagd kunnen worden.
Daarnaast geeft de werkwinkel de mogelijkheid om tegemoet te komen aan de ontspanningsbehoefte
van kinderen. Door iets te kiezen waar je veel plezier aan beleeft, of creatief in kunt zijn, krijgen je lijf
en hersenen even een andere impuls. Dat werkt weer bevorderend voor het schoolse leren daarna.
Juist die afwisseling van in- en ontspanning is van belang voor de totale ontwikkeling.

In de volgende nieuwsbrief onze visie op (t)huiswerk.

Schoolgids
De schoolgids is weer te vinden op de website van de school www.basisschoolspectrum.nl we hebben
goed gekeken of er geen kinderen op foto’s staan voor wie geen toestemming is gegeven. Mocht er
toch nog onverhoopt een verkeerde foto in de schoolgids terecht zijn gekomen, laat het ons dan direct
weten. We passen de schoolgids dan aan. De website is momenteel “onder constructie” zoals dat heet.
We geven onze website de komende weken opnieuw vorm. Maar belangrijke informatie blijft gewoon
vindbaar.
Vakantieouders gezocht
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een brief van Europa kinderhulp, waarin zij een oproep doen
voor vakantieouders die kinderen uit kwetsbare situaties in de zomervakantie willen opvangen.
Nieuwsgierig? Lees de brief of kijk ook even op www.europakinderhulp.nl

Voorstellen
Graag stel ik me even aan u voor.
Mijn naam is Diana Doodhagen. Ik ben 35 jaar en ik woon samen met mijn man
Jesper in Alphen aan den Rijn.
In mijn vrije tijd ben ik wekelijks in het zwembad te vinden voor een les
aquarobic en verder vind ik het heerlijk om een boek te lezen, een film te kijken
en af te spreken met vrienden.
De afgelopen 13 jaar heb ik gewerkt op een basisschool in Zoetermeer.
Inmiddels heb ik aan bijna alle groepen wel een keer les gegeven, maar de
laatste jaren vooral aan groep 5 t/m 8.
Ik heb een leuke tijd gehad, maar het betekende wel dat ik iedere dag veel reistijd kwijt was.
Bovendien was ik toe aan een nieuwe uitdaging.
En die heb ik gevonden!
Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan op Het Spectrum.
Vanaf maandag 4 februari kunt u mij in ieder geval op maandag, dinsdag en vrijdag tegenkomen. Dit
zal afwisselend op locatie Honingzwam en Batenstein zijn.
Op woensdag en donderdag ben ik alleen aanwezig als ik niet op een andere school binnen het bestuur
hoef in te vallen.

