
 
 
 

 
 
Beste ouders,  
 
In onze nieuwsbrief voor u de volgende informatie: 
 

 Agenda 

 Bericht hoofdluiscommissie 

 Vooraankondiging staking 

 Sint Maarten op Het Spectrum 
 
 
Agenda 
Zaterdag 19 t/m zondag 27 oktober  Herfstvakantie 
Maandag 11 november   Sint Maarten 
Maandag 11 t/m vrijdag 15 november Voorlopig advies gesprekken groep 8 
Dinsdag 26 november   Open avond nieuwe leerlingen   
      van 19.30 uur tot 20.30 uur 
Woensdag 27 november   Open ochtend nieuwe leerlingen  
      van 9.00 uur tot 10.00 uur 
 
 
Bericht hoofdluiscommissie 
Iedere woensdag na de vakantie vindt er een hoofdluiscontrole plaats bij de leerlingen. Voor 
deze controles zijn wij op zoek naar ouders die ons hierbij willen helpen. Aanmelden kan via 
het mailadres: hoofdluisspectrum@outlook.com of bij de leerkracht van uw zoon/dochter. 
Op onze website vindt u het hoofdluisprotocol.  
 
 
Vooraankondiging staking 
Vanuit verschillende hoeken wordt een staking aangekondigd op woensdag 6 november. 
Volgende week hebben de verschillende onderwijsstichtingen uit West Friesland een overleg 
over deze staking. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen, houdt u er alvast 
rekening mee dat Het Spectrum op die dag gesloten kan zijn. 
 
 
Sint Maarten op Het Spectrum 
 
Sint Maarten is gebaseerd op een legende.  
Op een zeer koude dag in de winter zag Maarten een arme man zonder jas  
in de sneeuw zitten. Hij stapte van zijn paard af, sneed met zijn zwaard zijn  
eigen mantel doormidden en gaf de arme man een helft tegen de kou.  
 
 
 



Op het Spectrum vieren wij ook samen het Sint Maarten feest. De gedachte 'samen delen' 
staat hierbij centraal. Op maandag 11 november maken de groepen 1/2 en 2/3 met hun 
zelfgemaakte lampion een wandeling langs 3 huizen waar zij een traktatie ontvangen. 
Natuurlijk maken groep 3/4  t/m 8 ook een lampion om het Sint Maarten feest te vieren. 
 

Op 11 november vinden er mini-vieringen plaats 
door de hele school op verschillende momenten. 
Twee groepen presenteren dan aan elkaar hun 
lampionnen, zingen samen Sint-Maarten liederen 
en geven betekenis aan de gedachte 'samen 
delen', door de traktatie die de 
onderbouwgroepen hebben ontvangen met elkaar 
te delen tijdens deze viering.  
 
Maandagavond, als het donker is, lopen de 
meeste kinderen langs de huizen en zingen liedjes 
in ruil voor wat lekkers. We wensen u een fijn Sint 
Maarten feest! 

 
 
 
 
 
Wij wensen iedereen een hele fijne herfstvakantie toe! 
 
 


