
Nieuwsbrief eind juni 
Zet het in uw agenda ! 

 
1.Opvoeddebatten voor moeders. 
Afgelopen dinsdag heeft het eerste 
opvoeddebat voor moeders plaats gevonden. De 
aanwezige ouders hebben een leuke en 
leerzame ochtend gehad.  
Er volgen nog drie debatten en wij hopen dat 
nog meer moeders hier aan mee zullen doen. 

● 26 juni: ouderschap 
● 3 juli: afstemming tussen de ouders in 

de opvoeding 
● 10 juli: opvoeden in twee culturen 

 

U komt toch ook? 
 
2. Pensioen. 
Juf Inge van Straten en juf Murlie Castillion 
nemen aan het eind van dit schooljaar afscheid 
omdat zij met pensioen gaan. 
Na vele jaren trouwe dienst in het onderwijs 
gaan zij genieten van hun welverdiende vrije tijd. 
Hierbij willen wij beiden bedanken voor hun 
jarenlange inzet, collegialiteit en passie voor het 
onderwijs. 
 
3. Schooltandarts. 
Binnenkort is de schooltandarts weer op school. 
Indien uw kind niet bekend is bij onze 
schooltandarts dan kunt u uw zoon/dochter 
aanmelden. Hiervoor kunt u bij de administratie 
een kaartje invullen en dan zorgen wij ervoor dat 
de schooltandarts dit kaartje ontvangt. 
 
4. Schooltandarts en de nieuwe privacywet. 
De nieuwe privacywet beschermt de 
persoonsgegevens van iedereen. Er wordt nu 
door ons schoolbestuur onderzocht of de school 
de namen van onze leerlingen mogen doorgeven 
aan de schooltandarts.  
Zodra er meer bekend is dan wordt u direct 
geïnformeerd. 
 
5. Voortgang tevredenheidsonderzoeken. 
Komende maandag worden de actiepunten, die 
voortgekomen zijn uit de 
tevredenheidsonderzoeken, in de 
MR-vergadering (medezeggenschapsraad) 
besproken. 
In de volgende nieuwsbrief wordt u hier nader 
over geïnformeerd. 
 

 
 
 
 
6. Cito-eindtoets. 
De groepen 8 hebben dit jaar weer meegedaan 
aan de landelijke Cito-toets. De gemiddelde 
score kwam dit jaar uit op 527,7.  
 
7.Leerlingenraad/buurtraad 
In de afgelopen weken hebben een aantal 
kinderen uit de groepen 6 zich opgegeven voor 
de leerlingenraad van onze school. Twee 
kinderen van de leerlingenraad zullen 
plaatsnemen in de kinderraad van de 
Waterlandpleinbuurt. Samen met andere 
scholen gaan de kinderen kijken welke ideeën zij 
voor de buurt kunnen bedenken. 
De kinderen worden in de volgende nieuwsbrief 
nader aan u voorgesteld. 
 
8. Inspectiebezoek. 
Op dinsdag 10 juli wordt onze school door de 
onderwijsinspectie bezocht. 
 
9. Zomerfeest. 
Op donderdag 19 juli wordt het schooljaar 
afgesloten met een zomerfeest. Meester Ted en 
juf Michelle hebben al een aantal leuke 
activiteiten bedacht. 
 
10. Betalingen schoolreisjes. 
Indien u het schoolreisje van uw kind(eren) nog 
niet heeft betaald dan verzoeken wij u 
vriendelijk om dit zo spoedig mogelijk te doen. 
U kunt het bedrag (€ 30,00) contant bij de 
administratie betalen of overmaken op de 
bankrekening van onze school  
NL 83 INGB 000 910 1976. 
Graag bij de overschrijving de naam van uw 
kind(eren) vermelden. 
 
11.Belangrijke data: 
Maandag 25 juni : gym voor de gr. 3,4 en5 
Vrijdag 29 juni: sportdag groepen 5 t/m 8 
Vrijdag 29 juni : schoolreisjes gr. 1/2 
Woensdag 4 juli: groepen 3 t/m 7 
Donderdag 12 juli: afscheidsmusical groepen 8 
Donderdag 19 juli: zomerfeest 
Vrijdag 20 juli: eerste dag van de zomervakantie  
 
12. Heeft u als ouder ook iets belangrijks voor in 
de nieuwsbrief ? E-mail dat dan gerust naar 
info@ijdoornschool.nl  

mailto:info@ijdoornschool.nl


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


