Laatste schoolweken
De laatste twee weken van het schooljaar staan vooral in het teken
van afsluiten en afscheid nemen. Vooral voor kinderen uit groep 8
zijn er veel bijzondere dagen. Er wordt hard geoefend met de
musical, er worden plannen gesmeed voor de casinoavond en er zijn
nog wat groepsuitjes. Ik hoop dat alle kinderen, en hun ouders,
ondanks de intensieve laatste weken, straks een fijne zomervakantie
tegemoet gaan en daarna een mooie nieuwe start op het voortgezet
onderwijs.
Op woensdag 17 juli maken we allemaal al kennis met de juf of
meester van het nieuwe schooljaar in de groep van na de zomer.
Dan weet je alvast wat je mag verwachten in september. Ook de
nieuwe Batenstein directeur Natalie Nederend komt deze ochtend
doorschuiven. Ik zal haar dan officieel de sleutel van de Batenstein
overdragen. En dan komt mijn afscheid van het Spectrum ook heel
snel dichterbij. Ik zal de woensdag van het doorschuiven met een
verrassende traktatie afscheid nemen. Op vrijdag 19 juli ben ik er
natuurlijk ook gewoon. Die middag trek ik de deur achter me dicht.
Ik kan alvast zeggen dat ik met veel plezier op het Spectrum heb
gewerkt dit schooljaar. Mijn focus is en blijft altijd bij de kinderen. Ik
wil dat zij krijgen wat ze nodig hebben en met plezier naar school
komen en zich volop kunnen ontwikkelen. Vlak daarachter komen
ouders en personeel. Ik geniet ervan als dat betrokken, kritische,
gedreven, optimistische mensen zijn die meebouwen aan een sfeer
waarin kinderen kunnen groeien. Daar heb ik veel van gezien het
afgelopen jaar. Sommige ontwikkelingen komen al mooi tot bloei,
andere zijn net aan het ontkiemen. Ik heb veel vertrouwen dat de
ontwikkeling zich voort gaat zetten. Zeker omdat Miranda natuurlijk
gewoon blijft.

Hek
Om de veiligheid voor de kinderen van de BSO nog beter te garanderen, hebben we besloten het hek
aan de zijkant van de school, aan de kant waar de sloot is, na schooltijd op slot te doen. U kunt altijd
naar binnen door het hek aan de wegkant.

Nieuwe leerkracht
Het is heel fijn dat het gelukt is een nieuwe leerkracht te vinden die volgend schooljaar naast Jasmijn
groep 5 gaat doen. Hieronder stelt ij zich zelf even aan u voor.

Ik ben Lotte van Duijvendijk-Kiel. Ik woon in Koudekerk aan den Rijn.
Samen met mijn man heb ik een zoon en dochter. Ik sta ruim 13 jaar voor
de klas. Ik ben vereerd dat ik me mag aansluiten bij het team van Het
Spectrum. Volgend school jaar mag ik samen met Jasmijn groep 5
lesgeven. Ik kijk ernaar uit om u allen persoonlijk te ontmoeten. Alvast
fijne zomervakantie.

Nieuwe directeur
Al eerder hebben we u bericht dat Natalie onze nieuwe directeur wordt. Hieronder stelt zij zich aan u
voor.
Beste ouders, verzorgers en leerlingen van het Spectrum,
Via dit bericht wil ik mij even voorstellen.
Ik ben Natalie van Beers-Nederend, 41 jaar en woonachtig in Alphen
aan den Rijn.
Getrouwd en moeder van Brent (8) en Floor(6).
Naast mijn werk en gezin, geniet ik van koken, lezen en loop ik graag
hard.
De afgelopen 9 jaar heb ik als directeur op het Spinnewiel gewerkt.
Met veel plezier ga ik na de zomervakantie starten op het Spectrum
waarbij mijn hoofd locatie de Batenstein zal zijn.
Ik kijk uit naar de samenwerking met Miranda, de teamleden en
ouders.
Voor de vakantie ben ik al even op school om kennis te maken met de
leerlingen.
Alvast een fijne zomer gewenst en tot ziens in september!
Nieuwe LIO (leerkracht in opleiding)
Na de zomer krijgen we in groep 6 een Leerkracht in opleiding. Ilse zal haar begeleiden. Zo zorgen we
ervoor dat we ook in de toekomst goede leerkrachten hebben.
Na de zomervakantie zal ik starten als LIO-stagiair in groep 6, locatie
Batenstein. Door middel van dit stukje stel ik mijzelf graag aan u voor. Mijn
naam is Anne Duijndam. Ik ben 22 jaar en woon in Nieuwe Wetering. Ik
doe de opleiding tot lerares op de Haagse Hogeschool. Ik zit in mijn laatste
jaar van mijn opleiding. In mijn vrije tijd voetbal ik en onderneem ik veel
uitjes met familie en vrienden.
Na de zomervakantie ga ik stage lopen op maandag, dinsdag en woensdag.
Als ik mijn startassessment en portfolio gehaald heb begin ik met mijn
eindstage. Dit houd in dat ik 10 weken lang, 5 dagen in de week stage ga
lopen. Aan het eind van mijn stage heb ik een eindassessment. Wanneer ik
deze haal heb ik mijn opleiding afgerond.
Ik kijk ernaar uit om mijn opleiding op het Spectrum te kunnen afronden!
Ik wens jullie alvast een fijne zomervakantie en tot na de zomervakantie!
Anne Duijndam

Ouderportaal
De afgelopen weken heeft iedereen een inlogcode en -brief gekregen om zich aan te melden bij het
ouderportaal. Dat gaf hier en daar natuurlijk nog wat problemen. We hopen dat die voor de zomer
allemaal zijn opgelost, zodat we na de vakantie het werken met dit ouderportaal verder kunnen gaan
invoeren. U krijgt daar dan ook weer meer informatie over.
Zomerlezen

Lezen in de zomervakantie is voor veel mensen het toppunt van ontspanning. Dat geldt gelukkig voor veel kinderen
ook. Maar er zijn ook genoeg kinderen die uit zichzelf niet zo snel een boek pakken. Juist voor hén is
het "zomerlezen" bedacht: lezen tijdens de zomervakantie, om een terugval in het technisch-leesniveau te
voorkomen. Het is immers bewezen dat kinderen die niet lezen tijdens de (lange) zomervakantie soms wel 1 tot 2
avi-niveaus terugvallen. Dit geldt vooral voor de jongere kinderen, die nog niet zoveel leeservaring hebben, maar ook
de zwakke lezers uit de bovenbouw zullen hun leestechniek moeten onderhouden!
Hieronder vindt u 10 tips voor het zomerlezen:
1. Neem boeken mee op vakantie! En laat kinderen hun eigen boeken uitkiezen.
2. Lees voor. Wanneer kinderen lezen niet leuk vinden, is het fijn om regelmatig
voor te lezen (ook bij kinderen in de bovenbouw!). Voorlezen is nog eens
hartstikke gezellig ook!
3. Maak geen les van het lezen in de vakantie, maar reik leuke boeken aan. Zoek
naar boeken met
humor, cliffhangers en veel illustraties. Of kies voor een tijdschrift,
vakantieboek of moppenboek.
4. Lezen is en kan overal. Denk ook eens aan de foldertjes van de dierentuin,
een boekje over de streek waar je naartoe gaat, een plattegrond van een
pretpark of de informatie over een vlieg-, trein- of busreis.
5. Koop een exemplaar van Zomerlezen: leuke leestijdschriften voor slechts
€ 3,99. Verkrijgbaar voor kinderen die na de vakantie naar groep 3, 4 of 5
gaan.
6. Zien lezen doet lezen. Laat zien dat lezen iets is wat je voor je plezier doet.
Duik dus zelf lekker ook iedere dag in een boek!
7. Lees samen. Kies een zogenaamd samenleesboek of toneelleesboek. Lees
om de beurt een stukje aan elkaar voor. Wedden dat jullie het boek niet meer
weg kunnen leggen?
8. Voor veellezers die weinig willen meesjouwen is er de app VakantieBieb van
de bibliotheek. Met de app neem je makkelijk je favoriete kinderboeken mee
op reis.
9. Neem luisterboeken mee voor onderweg. Van veel kinderboeken is een
luisterboek gemaakt. Leesbevordering tijdens saaie uren op de achterbank.
Ideaal toch?
10.Geef complimenten na het lezen. Zeker als het dagelijks lezen een opgave
is voor kinderen, is het fijn als de inspanning gezien wordt. (En af en toe een
ijsje als beloning is natuurlijk ook nooit weg ☺).

Het zou fijn zijn als u tijdens uw vakantie hier mee aan de slag gaat. Wij willen u ook vragen of u van een
leuk, gezellig of vreemd leesmoment een foto wilt maken. Wij vragen u deze foto in de eerste week na de
vakantie mee naar school te geven of te mailen naar de leerkracht. De leerkracht zal de foto dan op een zichtbare
plek in de klas ophangen en zo kunnen de kinderen aan elkaar iets leuks over vertellen over hun ervaringen.
Hiernaast wat inspiratie!

Wij wensen u een hele fijne zomervakantie met heel veel leesplezier,
Met zonnige groet,
Leerkrachten van Het Spectrum

