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Aankondiging tevredenheidspeilingen 

    Kalender 

15 juni: studiedag 

18 juni: studiedag 

18 juni: MR 

20 juni: schoolreis gr 6 en 7 

27 juni: schoolreis gr 3 t/m 5 en 5/6 

29 juni: rapporten mee 

Tevredenheidspeilingen/ schoolplein / club ouders samen / einde magnetron / excur-

sie gr 3 / hygiëne / actief en betekenisvol / Kidsplayground 

Vanaf  maandag 25 juni krijgen de ouders en kinderen tevredenheidspeilingen mee. 

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 kunnen de vragenlijsten op school invullen. 

Voor de ouders ligt een papieren vragenlijst klaar. Voor ieder gezin eentje. U kunt de ingevulde vragenlijst tot 16 
juli inleveren. Dan sturen we de formulieren op naar Scholen met Succes.  

Deze organisatie verwerkt de gegevens en stuurt het resultaat naar ons terug. 

Heeft u hulp nodig bij het invullen? 

Wij zitten voor u klaar op dinsdag 26 juni tussen 8.45 uur en 9.30 uur en op donderdag 28 juni tussen 13.15 uur en 
14.00 uur. 

Op donderdagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur is er ook nog een mogelijkheid. 

En hoe zit het ook alweer met de enquête over woordenschat? 

De school heeft het onderzoek afgerond. Maandag staat het op de agenda van de medezeggenschapsraad. 

In de volgende nieuwsbrief volgen de aanbevelingen. 

Schoolplein 

Donderdagmiddag is er overleg geweest op het stadhuis. Het werd namelijk een beetje vaag verhaal wanneer  

het opknappen van het schoolplein nu gaat gebeuren. 

Duidelijk is dat we na de zomervakantie gaan beginnen met het maken van plannen. Dan zal er daadwerkelijk iets 

gaan gebeuren in 2019. 

Het maken van de plannen willen we doen in een samenwerking tussen school, ouders, kinderen , de aannemer 

en een professioneel bureau dat gaat over landschapsinrichting (BLT). 

Begin juli komen de aannemer, de gemeente en BLT met de kinderen van de leerlingenraad een eerste gesprek 

en presentatie houden. 

Denkt u vast na over deelname aan een pleinwerkgroep? Na de zomer starten we. 



Club-ouderssamen 

 

 

 



Magnetron 

Excursie groep 3 

Onze magnetron is kapot.  

 

Geld geven wij liever uit aan spullen die het onderwijs ten goede komen; daarom zoeken wij een tweedehands 
magnetron voor in de keuken. Hebt u die toevallig voor ons? Mailt u dan naar administratie@spectrum.asg.nl 

Groep 3 is donderdag 14 juni met KIDD naar het museumbos geweest. Daar zijn duidelijk wat geheimzinnige dingen 

aan de hand. Ze verbergen een schat onder een nieuwe aan te planten Lindeboom. 

En als de boom over 100 jaar gekapt wordt, dan vinden ze ……… 

Jawel….. 

Een schat! 

Dus mensen, zorg dat je gezond eet en leeft, misschien dat we nog meemaken 

wat er dan onder de boom vandaan komt. 
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Hygiëne  

 

Actief en betekenisvol 

Wij zijn al een tijdje niet erg tevreden over de schoonmaak en de hygiëne van de school. 

Dat heeft deels te maken met de beperkte financiële middelen die daarvoor beschikbaar zijn in het onderwijs. 

Deels heeft dat te maken met lastige omstandigheden. Zo was de vloer te ruw om goed te kunnen dweilen en 

vegen. De vloer is daarom in de meivakantie behandeld. 

Het heeft ook voor een deel te maken met hoe kinderen omgaan met de toiletruimte (papier laten slingeren en 

naast de pot mikken). 

Het heeft ook te maken met de vakkundigheid van de schoonmaker en de frequentie van schoonmaken. 

Op al deze punten is actie gezet. 

Helaas zijn de toiletten met de gewone schoonmaakbeurt niet meer schoon te krijgen. Dat is niet alleen op Het 

Spectrum zo. 

In overleg met het bestuur heeft het schoonmaakbedrijf besloten vanaf Juli alle toiletten van alle scholen grondig 

schoon te maken.  Hopelijk blijft er dan een fris lenteluchtje achter. 

De kinderen uit groep 6 en groep 5/6 hebben zelf lessen gemaakt. Ze moesten in groepjes samenwerken, plan-

nen bedenken, rollen verdelen ( Wie is de voorzitter?) en er voor zorgen dat de lessen ook gegeven konden 

worden. 

Hierboven zie je kinderen bezig met een soort spelling quiz op ‘Kahoot!’ Dat kan mooi op de tablets. 

Andere groepen hadden bijvoorbeeld een woordslang  of een grabbelton met opdrachten ontwikkeld. 



Sven 2A 

Ik was naar Kidsplayground. Ik vond daar heel leuk. Ik vind daar de leukste van de glijbaan. Ik vind de touwdingen 

ook heel leuk. Dan moet ik helemaal omhoog klimmen en dan kan ik daar lekker zitten. 

Ik vond de patat de lekkerste. Eigenlijk vond ik alles leuk! 

Kamilé 2B 

Ik heb met Haiv en Aloha en Syren en Sophia gespeeld. We speelden heksje in de ballenbak. Daarna gingen we aan 

een paal omhoog klimmen. Ik vond schoolreisje leuk! 

Dani 2C 

Ik ging van huis naar school. En toen ging ik met de auto naar schoolreis. En toen ging ik met mijn blote voeten van 

de glijbaan en toen ging ik bij de peuters op de gele springkussen springen en toen was ik op het dak. En toen ging 

ik verstoppertje spelen en ik ging met Noortje en Justin monstertje spelen. Ik vond de patat niet zo lekker want ik 

houd niet van patat. Maar de kipnuggets vind ik wel lekker. Ik had er 2 maar ik wou er 4 en ik kreeg ze ook want 

Mahmoud vond de kipnuggets niet zo lekker. 

 

De groepen 1-2 in Kidsplayground 


