Verkeersexamen
Afgelopen donderdag en vandaag hebben de groepen 7 het
theoretisch verkeersexamen gedaan. En…… padam padam: ze zijn
allemaal geslaagd!! Wat goed. Bij deze een hartelijke felicitaties voor
alle kinderen.

Vakantierooster 2019-2020
In februari heeft het vakantieoverzicht voor het schooljaar 20192020 gestaan. Daar zaten een paar kleine foutjes in (bijvoorbeeld
dat de jaarmarkt in 2020 was en dat de zomervakantie op zondag 17
juli zou beginnen. Om helemaal goed duidelijk te zijn hieronder
nogmaals de vakantieplanning. De definitieve extra vrije dagen door
studiedagen en zo volgt zo snel mogelijk. We stellen die binnenkort
met MR en team vast.

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e paasdag
Meivakantie (inclusief Koningsdag)
Extra week meivakantie (inclusief Bevrijdingsdag)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

21-10 t/m 25-10 2019
23-12 t/m 03-01 2020
24-02 t/m 28-02 2020
10-04 2020
13-04 2020
27-04 t/m 01-05 2020
04-05 t/m 08-05 2020
21-05 2020
01-06 2020
20-07 t/m 30-08 2020

Extra vrij
Jaarmarkt
Vrijdagmiddag
Vrijdagmiddag
Studiedagen en lesvrije dagen volgen nog!

18-09 2019
20-12 2019
17-07 2020

Extra ouderhulp Batenstein
Zo lopende dit schooljaar zijn we nog steeds bezig met het verbeteren en afronden van de vernieuwde
inrichting. En daarbij leren we, als twee locaties, van elkaar. Op de Honingzwam zijn de laatste weken
een mooie boekenhoek/bibliotheek en een sfeervolle thema-aankleding in de aula gerealiseerd. Met
hulp van ouders. Dat zouden we op de Batenstein ook heel graag willen. In het kader van de juiste
kwaliteiten op de juiste plek zoeken we daarom een aantal ouders dat hier tijd, zin en gevoel voor
heeft. Met andere woorden:
Vind je het leuk om ervoor te zorgen dat de aula van de Batenstein regelmatig een nieuwe
uitstraling krijgt, die past bij het seizoen of het thema in de school? Meld je dan via
annemiekedeboer@morgenwijzer.nl of loop even langs.
Vind je het leuk om mee te zorgen voor leuke en nette bibliotheek op de Batenstein, waar
kinderen op een fijne manier een boek kunnen uitzoeken en kunnen lezen? (Het gaat vooral om
biebmoeders of –vaders die regelmatig kunnen helpen om boeken terug te zetten, nieuwe
boeken in te voeren, een thema boekenhoekje te maken enz.) Meld je dan via
annemiekedeboer@morgenwijzer.nl of loop even langs.

Klankbordgroep Schoolplan
Maandagavond 25 maart hebben we met 12 ouders ‘gedroomd’ over hoe het Spectrum er over 4 jaar
uit zou kunnen zien. Wat en hoe leren onze kinderen dan? Op welke manieren zijn ze bezig? Hoe ziet
het gebouw er van binnen uit? Wat is er in de omgeving veranderd? Met wie werken we samen? Welke
ontwikkelingen zijn van invloed? En: Waar staat het Spectrum vooral om bekend?
Miranda en ik vonden het echt heel inspirerend en waardevol om met ouders hierover na te denken en
te praten. Vooral ouders onderling waren heel betrokken en intensief in gesprek. Dat heeft ons veel
opgeleverd dat we de komende weken verwerken in ons Plan voor de komende vier jaar. We hopen
daarmee een herkenbare lijn uit te zetten naar de toekomst.
We hebben ook met kinderen uit de groepen 5, 6 en 7 gedroomd en met het team. In ieder geval
komen er thema’s uit als: goed afstemmen en communiceren met elkaar, thematisch werken, naast
boekenleren ook meer leren door te doen (vanuit doelen werken, met verschillende middelen), meer
vakleerkrachten, oftewel specialisten de school in (muziek, techniek, natuur, Engels?), een kooklokaal,
workshops organiseren waarin ouders ook hun kwaliteiten kunnen inzetten, naast kennis aandacht
voor het leren van goed samenwerken, kritisch denken en presenteren. Zo even een greep uit de
input. Wij hopen uiteraard dat iedereen die heeft meegedacht straks herkent dat we deze input mee
hebben genomen in het plan van het Spectrum.

