Schooltijden
Groep 1 tot en met 8
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

8.30 – 14.30 uur
8.30 – 14.30 uur
8.30 – 12.30 uur
8.30 – 14.30 uur
8.30 – 14.30 uur

Informatie

We werken met een continurooster. Dit betekent
dat alle kinderen tussen de middag samen met de
leerkracht op school eten.

INFORMATIEAVOND

Tijdens de informatieavond aan
het begin van het schooljaar vertellen de
kinderen zelf over het reilen en zeilen in
hun groep. De leerkrachten geven u op
deze avond ook informatie over de gang
van zaken in de groep. De datum van
deze avond kunt u vinden op de kalender
van de school.

Vakantieplanning
2020-2021

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
+vrijdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

12 t/m 16 oktober
21 december t/m 1 januari
22 t/m 26 februari
2 april
5 april
26 april t/m 7 mei
13 en 14 mei
24 mei
12 juli t/m 20 augustus

Hoofdluis

Na iedere vakantie is er controle op luizen.
Mochten er bij een kind luizen of neten
worden aangetroﬀen, dan wordt dit zo
snel mogelijk door de leerkracht aan u
doorgegeven. Als u zelf hoofdluis bij uw
kind ontdekt, stellen we het op prijs dat
u dit zo snel mogelijk aan de leerkracht
doorgeeft. Alle leerlingen ontvangen een
luizenzak wanneer ze voor het eerst op
school komen. Wilt u in de loop der
jaren een nieuwe aanschaﬀen,
dan zijn de kosten
hiervoor 2 euro.

Verkeersveiligheid

Fruit eten
De kinderen mogen iedere morgen fruit
en drinken mee naar school nemen. Op
maandag mogen de kinderen fruit of een
koekje meenemen, dan is het koekjesdag. We
willen u vriendelijk verzoeken om het eten en
drinken zoveel mogelijk te verpakken in goed
sluitende bekers en bakjes voorzien van naam.
Liever geen pakjes drinken. Graag het afval
zoveel mogelijk weer mee naar huis nemen. We
proberen op deze manier de hoeveelheid afval
te beperken.
Wij moedigen iedereen aan om voor een
gezond tussendoortje te kiezen.

Ouders/verzorgers kunnen een bijdrage leveren aan een veilige verkeerssituatie rondom de school: rijd via de
Akkermunt naar het Herderstasje ( 2e
afslag rechts) en zet de auto alleen
dáár neer waar het mag.

Studiedagen

do 27 - vr 28 augustus 2020
vr 18 september 2020
di 3 november 2020
ma 4 januari 2021
vr 15 januari 2021
wo 14 april 2021
do 17 juni 2021
di 22 juni 2021

Schoolreis /
amp
schonolk
van groep 1 / 2

De leerlinge
hebben elk jaar een schoolreisje.
Leerlingen van groep 3 tot en
met 6 gaan samen op schoolreis.
De leerlingen van groep 7 en 8
gaan op schoolkamp. Over de
bestemming en het betalen van
de kosten krijgt u later in het jaar
informatie.

Gymtijden
Groep 1/2

de kinderen uit groep 1 en 2
krijgen 2 x per week gym van
een vakdocent van Sportservice Hardenberg in het
speellokaal.

Groep 3,4,5 Dinsdagmiddag en vrijdagochtend. Deze lessen worden
verzorgd door een vakdocent
van Sportservice Hardenberg.

Informatie

Groep 6,7,8 Dinsdagmiddag en vrijdagochtend. Deze lessen worden
verzorgd door een vakdocent
van Sportservice Hardenberg.

Het adres van onze site is
www.spectrum-hardenberg.nl
Op deze site vindt u o.a. de schoolkalender. Hierop
staan alle belangrijke data van het schooljaar.
Daarnaast adviseren wij u om de Schools United
app te installeren. Hierop vindt u veel informatie
vanuit de school. Ook gebruiken wij deze app om
foto’s en nieuws met u te delen.

Ziekmelden,
afwezigheid

De nieuwsbrief ontvangt u één keer per maand
op vrijdag via de mail. Hierin staan alle belangrijke
schoolzaken en activiteiten op een rijtje. De
leerkracht deelt het groepsnieuws met u via
SchoolsUnited.

Gevonden
voorwerpen
Mocht uw kind
iets kwijt zijn,
dan hebben wij
een gevonden
voorwerpen bak
op de kapstok van
de leerkrachten.

Wanneer uw kind niet of niet op tijd
op school kan komen, door bijvoorbeeld ziekte of bezoek aan een
dokter , willen we dat graag voor
schooltijd weten. U kunt dit het liefst
via de app van SchoolUnited aangeven of door even te bellen voor 8.15
uur. Ons telefoonnummer is:
0523-260181.

Bereikbaarheid
Locatiecoördinator

Maud Stolting
Marieke Naberman
Barbera Prins

mstolting@sg-owsa.nl
mnaberman@sg-owsa.nl
bprins@sg-owsa.nl

WERKDAGEN
ma, di en vr
di, woe, do, vr
ma, di, wo en do

IB-er

Alice Hofacker
Barbera Prins

ahofacker@sg-owsa.nl
bprins@sg-owsa.nl

ma, di en wo
ma, di, wo en do

Directeur

Frederique Oolbekkink

foolbekkink@sg-owsa.nl

ma, di, wo, do, vr

