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                                                     De MR zoekt versterking! 

Kalender 

25,26 mei: hemelvaart 

29 mei: studiemiddag 

23 en 24 mei: inloopdagen 

30 mei: sportdag gr 3 t/m 8 

5 juni: tweede Pinksterdag 

7 juni: schoolreis groepen 6-7 

 

MR zoekt versterking/bestemmingen schoolreis/oproep sportdag groep 7/hulp ge-

zocht voor de bieb/ Meridiaanpad/ eindcito groep 8/zomerbazaar   

Voel je je als ouder betrokken bij de school van je kind en zou je graag een belangrijke bijdrage willen  

leveren aan de kwaliteit en professionaliteit van basisschool Het Spectrum?    

 

Grijp die kans! 

 

De MR nodigt je uit om lid te worden van ons team. We vergaderen zo'n 6 keer per jaar op een ontspannen 
manier en hechten belang aan een goede samenwerking met de directie van de school. 

Als je benieuwd bent naar wat het allemaal precies inhoudt, dan zouden we heel graag kennis met je maken. 
Het bijwonen van de eerstvolgende MR-vergadering is daarvoor een goede gelegenheid; 

 

21 juni 2017 om 20.00 uur in de koffiekamer. 

 

Ook mag je natuurlijk gewoon contact opnemen via mzr@spectrum.asg-almere.nl of via ons postvak in de 
koffiekamer. 

Mocht je liever persoonlijk je vragen stellen, dan is Janneke Hoogstede,  

de voorzitter van de MR, op donderdagen tussen 8.15 uur en 8.30 uur  

bij groep 7 en 8 aanwezig. Vragen staat vrij! 

 

 

Wacht niet langer en zet je in voor onze school! 
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Woensdag 7 juni gaan de groepen 5 t/m 7 op schoolreis 

naar: 

 Avonturenpark Hellendoorn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vrijdag 30 juni gaan de groepen 3 t/m 5 op schoolreis 

naar: 

 pretpark Oud-Valkeveen. 

 

 

 

 

 

 

En als laatste gaan de groepen 1/2 op maandag 10 juli 

naar: 

 Stadslandgoed de Kemphaan waar de kleuters op zoek 

gaan naar… 

 

 

 

 

 

 

U wordt via de nieuwsbrief of via Digiduif op de hoogte gehouden van vertrek- en aankomsttijden en andere  

belangrijke zaken omtrent het schoolreisje. 

 

Bestemmingen schoolreisje 



Oproep sportdag 

Op dit moment zijn er voor groep 7 te weinig hulpouders voor de sportdag. 

Juf Adrienne staat in haar eentje. Dat is niet prettig. Niet voor haar, maar ook niet voor de kinderen. 

Wie wil haar komen helpen? 

Ook ouders van andere groepen zijn welkom! 

Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel graag aanmelden bij juf Adrienne of 
meester Bart.  

Schoolbieb: hulp gezocht! 

Gefeliciteerd groep 8. Jullie hebben de Cito Eindtoets prima gedaan! De score is 

ruim boven de inspectiegrens! 

De gemiddelde score is 534,8.  

Wij zijn allemaal heel trots op jullie! En ook op jullie juffen! Als je dat maar weet! 

 

 

 

Welke vader of moeder wil een uurtje in de week helpen in onze schoolbieb?  

We zoeken een aantal ouders die in de ochtend [van 8.30 tot 9.30 uur]  

of in de middag van [13.00 uur tot 14.00 uur] onze biebmoeders willen ondersteunen. 

Graag aanmelden bij de meester / juf van uw kind of bij juf Sonja. 

Meridiaanpad 

Op 21 juni wordt op feestelijke wijze het Meridiaanpad geopend. Dat is het pad dat loopt door het Meridiaanpark, 

vanaf de Lage Vaart tot aan de Buitenring. Er zullen allerlei activiteiten georganiseerd worden.  

Het Spectrum is uitgenodigd om deel te nemen. Dat wil zeggen: Ouders, kinderen en een aantal leerkrachten. 

Tijd: vermoedelijk van 14.30 uur tot 16.30 uur. Plek: bij de brug naar de Bloemenbuurt. Wie wil er mee doen? 

                       Hoeraaaaa! Groep 8: goed gedaan, hoor! 



Zomerbazaar Regenboogbuurt zaterdag 24 juni 2017 van 13.00-17.00 

 

Dit jaar is er veel ruimte voor een kleedjesmarkt waar de kinderen hun spullen kunnen  

verkopen. Wilt uw kind meedoen dan kunt u dat aangeven bij juf Laura. 

 

Er is een gezellige eethoek met ijs, poffertjes, koffie, thee en patat. 

Er zijn de hele middag verschillende optredens, met gitaar en zang en er is een spetterende 

djembé workshop door meester Bart. 

 

Nieuw dit jaar is dat er veel informatie te vinden is over de wijk door o.a. de gemeente met 

betrekking tot het groot onderhoud, stichting Regenboogbuurt en het wijkteam. 

 

Daarnaast hebben we een creatieve markt met zelfgemaakte schilderen, glas in lood,  

sieraden en nog veel meer. 

 

Waar kunt u de Zomerbazaar Regenboogbuurt vinden: 

in de Hennahof langs het fietspad, vlakbij de school. 

 

www.zomerbazaarregenboogbuurt.nl 

 

 

   
 

 

zomerbazaar 

http://www.zomerbazaarregenboogbuurt.nl/

