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Hiep Hiep Hoera!!
Gefeliciteerd!!! We
wensen jullie een
fijne dag!

Opstart fysiek onderwijs
Inmiddels is ook onze school weer gestart met fysiek onderwijs. De
leerkrachten vinden het erg fijn dat alle kinderen weer zoveel mogelijk
op school aanwezig zijn. Ook zijn we blij te zien dat iedereen zich zo
goed mogelijk aan de corona-maatregelen probeert te houden. Zo
maken we het voor allemaal zo veilig mogelijk.

10 februari:
Rik

Juf Lea
Vorige week is juf Lea aan haar knie geopereerd. De operatie is gelukkig
succesvol verlopen. De eerste dagen na de operatie waren nog
behoorlijk pijnlijk maar langzamerhand gaat het de goede kant op. We
wensen juf Lea een voorspoedig herstel toe.

8 maart:
Ridwan

Verkeerssituatie
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 uw auto alléén daar waar het
mag! Zo zorgen we met z’n allen voor een veilige verkeerssituatie
rondom onze school. Alvast hartelijk dank.

26 februari:
Nasra

12 maart:
Anouk
16 maart:
Juul
18 maart
Amy
20 maart:
Teije
27 maart:
Janno

Vakantierooster
VAKANTIE /
FEESTDAG
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag +
2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Dag na Hemelvaart
2e Pinksterdag +
vrije dagen
Zomervakantie

Ma 18 oktober t/m vr 22 oktober 2021
Vr 24 december 2021 t/m vr 7 januari 2022
Ma 21 februari t/m vr 25 februari 2022
Vr 15 april t/m ma 18 april 2022
Wo 27 april 2022
Ma 2 mei t/m vr 6 mei 2022
Do 26 mei 2022
Vr 27 mei 2022
Ma 6 juni t/m wo 8 juni 2022
Ma 18 juli t/m vr 26 augustus 2022

Studiedagen 2021-2022
De studiedagen zijn ook gepland. De kinderen zijn vrij op:
Maandag 25 oktober 2021
Maandag 10 januari 2022
Maandag 7 februari 2022
Maandag 28 februari 2022
Donderdag 14 april 2022
Maandag 27 juni 2022
Nieuws vanuit de MR
Woensdag 17 februari heeft de MR online vergaderd. We hebben het
onder andere gehad over:
- Het thuisonderwijs tijdens de lockdown en de herstart op school
met alle geldende maatregelen. De meeste kinderen zijn thuis serieus
aan het werk geweest maar naar mate de lockdown langer duurde,
begon de motivatie toch wat af te nemen. De leerkrachten hebben
een cake-pakket rondgebracht bij alle gezinnen, dit viel in de smaak!
Ook het bedankkaartje voor de ouders werd gewaardeerd. De
herstart op school is goed verlopen, de kinderen en leerkrachten zijn

Bekijk ook onze website:
www.spectrum-hardenberg.nl

blij weer naar school te mogen. Nu de klassen niet gemengd mogen
worden, houden de groepen gescheiden pauze, gymmen we met de
eigen groep en ook het eilandenwerk krijgt nu vorm binnen de eigen
klas.
- Ook kwam de rij-richting ter sprake; doordat deze niet bij iedereen
duidelijk is in combinatie met de grote hoeveelheid sneeuw van
vorige week, liep het regelmatig vast rondom school. Het idee is dat
iedereen bij de laatste afslag van het Herderstasje (het dichtst bij
school) de straat in rijdt en dan aan de andere kant het Herderstasje
weer uitrijdt. Dit geldt eigenlijk het hele jaar!
- Het afscheid van groep 8 moet dit jaar ivm de Corona-maatregelen
waarschijnlijk ook weer op een andere manier vorm krijgen. Het
team gaat hiermee aan de slag! U hoort van ons.
Mocht u als ouder punten hebben waarvan u denkt dat het zinvol kan
zijn dat deze door de MR besproken worden, dan kunt u dit bij ons
aangeven. Dit kan ook via de mail; mr-spectrum@sg-owsa.nl
Met vriendelijke groet,
Maureen Vugteveen, Sairien Pol, Lusan Kreeft en Harriët van
Walsem

Voorjaarsvakantie
Aankomende week is het voorjaarsvakantie. Alle kinderen en
leerkrachten kunnen dan even genieten van een weekje vrij. Via deze
weg wensen we jullie allemaal een hele fijne vakantie toe met mooi
weer zodat we ons weer goed kunnen opladen voor de resterende
maanden van het schooljaar.

Fijne vakantie!

Onze schoolApp

