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Ouderbijdrage 

    Kalender 

27 november: schoen zetten 

28 november: open lessen 

30 november: laatste dag om de surprise in te leveren 

( gr 5 t/m 8) en ICT migratie 

5 december: sinterklaasfeest 

6 december: studiedag 

10 december: kerst-versieren 

Ouderbijdrage/Sint mededeling/ Op tijd komen/ Aimee in de krant/ Vervanging juf Myrthe/ 

Schoolfruit/ ICT migratie/ Schoolplein/ Oudertevredenheidspeiling  

Beste ouders en verzorgers van het Spectrum, 

 

Al een paar keer heeft in de nieuwsbrief een oproep gestaan om de ouderbijdrage te betalen. Gelukkig heeft een 
aantal van u hier al gehoor aan gegeven. Dank daarvoor! Echter, nog niet iedereen heeft betaald. Daarom zullen 
wij binnenkort een herinnering aan uw kind meegeven.  
 
Mocht uw kind een herinnering mee naar huis krijgen, maar u heeft wel betaald dan kan dit twee dingen           
betekenen. Uw betaling hebben we gemist, wellicht door het ontbreken van de kind gegevens (voor- en achter-
naam + jaargroep), of wij hebben de betaling nog niet in onze administratie verwerkt.  
De penningmeester van de ouderraad administreert één keer per week de betalingen die binnenkomen.  
 

Voor alle vragen over de ouderbijdrage kunt u mailen naar: penningmeesterspectrum@outlook.com 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De ouderraad  

 

 

 

 

 

 

 

(p.s., zie voor de hoogte van de bijdrage Nieuwsbrief nummer 3 en nummer 5 of de schoolgids) 

mailto:penningmeesterspectrum@outlook.com


Sintmededeling 

Belangrijk!!! 

Op dinsdag 27 november mogen de kinderen hun schoen            
meenemen naar school!  

 

Zit er iets in als ze woensdag op school komen? Wie weet?! 

 

 

Op tijd komen 

 

Beste ouders , verzorgers en kinderen, 

Wij helpen jullie nog even herinneren………………………………………………………………………… 

De lessen op het Spectrum beginnen om half 9. 

Alle juffen en meesters willen graag beginnen om die tijd. 

Wil iedereen ervoor zorgen dat de kinderen om half 9 in de klas op hun plaats zitten? 

Kinderen die om half 9 nog de school in komen zijn dus eigenlijk te laat. 

Helaas komen er ook vaak nog kinderen de school binnen lopen als het al half 9 geweest is. 

Dat is echt storend voor de les. Storend voor de juf of meester, maar ook voor de andere kinderen die wel op 
tijd  zijn. 

Vandaar het vriendelijke doch dringende verzoek: 

 

 

 

 

Half 9 in de klas. 



Aimee in de krant! 

ALMERE- Milan, Aimee, Ilse en Demi van 
het Almeers Talentenlab hebben met hun 
ontwerp de Changemaker Challenge Juni-
or gewonnen. De Changemaker Challenge 
Junior is een wedstrijd volgens de designa-
thon methode, waarin leerlingen in groep-
jes een oplossing voor het plastic pro-
bleem moesten bedenken.  

 
De leerlingen verzonnen, bouwden en presenteerden hun zelf bedachte oplossingen voor een bepaald type 
plastic. Deze landelijke wedstrijd kreeg bijna duizend inzendingen, waarvan er zaterdag twaalf naar de finale 
mochten.  

Een jury bestaande uit onder andere een tweede kamer lid, een lid van de verenigde naties, Klaas van 
Kruistum, Bruno Prent en Merijn Everaarts, de oprichter van Dopper, besloot uiteindelijk dat de ‘Trash Bird’ 
van de Talentenlab leerlingen de beste was. De leerlingen hebben een Drone ontworpen in de vorm van een 
vogel, die ‘s nachts het afval opspeurt, oppakt en naar een vuilnisbak brengt. Van dat opgehaalde plastic wor-
den weer nieuwe drones gemaakt. 

 De leerlingen hopen dat hun ontwerp daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden in de toekomst en dat onze pla-
neet daarmee veel minder plastic krijgt. Daarnaast wordt hun ontwerp groot op het schoolplein geplaatst en 
komt er een voorstelling over plastic naar het Talentenlab.  

Vervanging juf Myrthe 

In de vorige nieuwsbrief is het al aangekondigd: juf Myrthe is met zwangerschapsverlof. Ze heeft donderdag haar 

laatste les gegeven. 

We wensen haar een fijne tijd en wachten met smart op het goede nieuws dat er een kleintje geboren is. 

Juf Myrthe heeft verlof tot eind april. 

Wij hebben gezocht naar een geschikte invaller. Tot op heden is dat deels gelukt. Meester Erwin is woensdag al 

langs geweest om kennis te maken. Maandag gaat hij beginnen. Helaas kan meester Erwin alleen op de maandag 

en woensdag les komen geven op Het Spectrum, want op de overige dagen geeft hij ergens anders les.  

We zijn dus nog op zoek naar iemand voor de donderdag (of een andere dag als dat beter uitkomt). 



Schoolfruit 

 

EU schoolfruit, een Europees project 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit in opdracht van het minis-
terie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit 
verzorgt de communicatie, educatie en registratie tijdens het EU-Schoolfruitprogramma. 
De leveranciers verzorgen de inkoop en transport van de wekelijkse levering. EU-
Schoolfruit wordt ook ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport en het Voedingscentrum. EU-Schoolfruit wordt gefinancierd door de Europese Unie. 
Voor schooljaar 2018-2019 is circa € 7 miljoen beschikbaar. 

 

Iedere week krijgt school drie stuks fruit of groente geleverd, wij hebben geen inspraak in 
welke groente of fruit er wordt geleverd, ook niet op de hoeveelheid.  

De volgorde waarin we het fruit of de groente uitdelen gaan we meer laten afhangen van de rijpheid ervan (dus 
geen harde peren meer hopelijk) maar we proberen natuurlijk de volgorde aan te houden zoals de leverancier 
die geeft. 

De link voor de oudernieuwsbrief is: 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EU-
Schoolfruit.htm#tab1 

 

Deze week hebben we groene paprika's geproefd. 

Is paprika groente of fruit? 

De definitie van groente is:  
Eetbare delen van een plant.  
De definitie van fruit is: 
De vruchten of schijnvruchten van een plant of boom. 
De paprika is de vrucht van de paprikaplant, dus is het fruit. 
 
In de tuinbouw hanteert een andere regel. 
Alles wat aan kruidachtig gewas groeit is groente. 
Wat aan houtachtig gewas (bomen en struiken) groeit, is fruit. 
In de tuinbouw is paprika dus groente, want de paprikaplant is kruidachtig en eenjarig groen. 
Grappig is dat volgens de tuinbouw ook een aardbei groente is, omdat de aardbeiplant kruidachtig is. 
 
Als je het een kok vraagt, zal hij zeker zeggen dat paprika groente is. De meeste groenten worden gebakken of 
gekookt en fruit wordt vaak rauw gegeten. 
 
Inmiddels is de oplossing voor dit taalkundig probleem bedacht. 
De paprika behoort tegenwoordig tot de categorie vruchtgroenten.  

 

 

 

En dan nog even een applausje voor juf Sietske en alle                

hulpouders die dit op het Spectrum regelen!  

Namens alle kinderen: Dank jullie wel! 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EU-Schoolfruit.htm#tab1
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EU-Schoolfruit.htm#tab1


De Almeerse Scholengroep is niet tevreden over de service van de huidige netwerkbeheerder. De ASG heeft     

besloten om dat zelf te gaan doen. 

Alle scholen van de ASG worden aangesloten op een nieuw netwerk. Dat gebeurt school voor school. 

Op 30 november is Het Spectrum aan de beurt.  

Op die dag kunnen we geen gebruik maken van computers, digiborden, wifi en devices zoals Snappet-tablets. 

Dat houdt in dat we dan voor eventjes op een andere manier les moeten geven. 

Het kan ook betekenen dat we moeilijk bereikbaar zijn.  

31 scholen zijn ons al voorgegaan, dus de ICT mensen hebben al aardige 

routine opgebouwd. 

Als alles goed verloopt, is aan het eind van de dag de boel in orde. 

 
 

ICT migratie 

Schoolplein 

Oudertevredenheidspeiling 

U weet vast nog wel van de oudertevredenheidspeiling van eind vorig schooljaar. Wat deden we vervolgens met 

de belangrijkste aandachtspunten? 

Speelmogelijkheden op het plein Een nieuw ontwerp voor het plein 

Hygiëne en netheid binnen de school Strenge afspraken met het schoonmaakbedrijf en nieuwe apparaten voor 

handdoeken, toiletrollen en luchtverfrissers. Nieuw meubilair, waaronder 

dichte kasten op de gangen. 

 

Veiligheid op weg naar school Deelname aan de Duurzame Regenboogbuurtmarkt en aandacht voor   

fietsverlichting.  

 

Aandacht voor uitstapjes en excursies Excursies met ‘KIDD’ en ‘Stad en Natuur’. 

Begeleiding lln met extra leerbehoeftes Inzet van meer onderwijs assistenten (Linda, Jessie, Simone en Dennis). 

BTL advies heeft tijdens het boekenbal een presentatie gegeven over het nieuwe schoolplein. Er waren vragen en 

opmerkingen van ouders en kinderen. 

Daarna is er gewerkt aan een nieuw ontwerp. We kunnen ieder moment  een nieuwe versie ontvangen. Die zou 

namelijk klaar zijn op 23 november. Dat is vandaag. 

Vol verwachting klopt ons hart. 


