
Nieuwsbrief Begin juli 
Zet het in uw agenda ! 

 
1.Opvoeddebatten voor moeders. 
Komende dinsdag vindt het laatste opvoeddebat 
plaats. Dit keer staat het opvoeden in twee 
culturen op het programma. 

 
U komt toch ook? 
 
2. Te laatkom-acties. 
In de afgelopen weken is de leerplicht twee keer 
op school geweest om te controleren op  
te laatkomers. In de komende weken komt de 
leerplichtambtenaar nog vaker langs. 
 
3. Schoolreisjes. 
Vorige week vrijdag is de onderbouw op 
schoolreisje geweest. Afgelopen woensdag de 
groepen 3 t/m 7. Het was heerlijk weer en alle 
leerlingen hebben een geweldig leuke dag gehad. 
Hierbij willen wij de ouders die geholpen hebben 
bij de begeleiding hartelijk bedanken. 
 
4. Voortgang tevredenheidsonderzoeken.  
Naar aanleiding van de 
tevredenheids-onderzoeken worden er, na overleg 
met het team en de MR, volgend jaar 
themabijeenkomsten georganiseerd. Op 1 februari 
dit jaar hebben we al een themabijeenkomst over 
de instructie (uitleg) gehouden en daar waren wij 
erg tevreden over. Op deze bijeenkomsten zullen 
in ieder geval de volgende thema’s aan de orde 
komen: 

● toetsen 
● hoe leren kinderen en hoe kunnen ouders 

helpen 
● huiswerk 

 
5.Kinderraadoverleg leerlingenraad. 
Gisteren hebben twee vertegenwoordigers van 
onze leerlingenraad (Zaïd en Gülsüm) 
deelgenomen aan het kinderraadoverleg met 
leerlingen van de Al Yaqout, de Vijf Sterren en onze 
school. Na de zomervakantie wordt u regelmatig 
op de hoogte gehouden van de ideeën en acties 
van de kinderraad. 
 
6. Leerlingenraad IJdoornschool. 
Zes leerlingen hebben zitting genomen in de 
leerlingenraad van onze school.  
Uit groep 6A:  
Arzo, Rayan en Zaïd. 
Uit groep 6B: 
Revania, Rumeysa en Gülsüm 
Helaas is er geen ruimte meer in deze nieuwsbrief 
om deze leerlingen nader aan u voor te stellen. 

 
 
 
 
6. Brief formatie. 
Volgende week ontvangt u de brief over de 
formatie van volgend schooljaar. In het onderwijs 
is het op dit moment lastig om voldoende 
personeel te vinden. U heeft daar gisteren al een 
brief van onze bestuurder over ontvangen.  
 
7. Inspectiebezoek. 
Op dinsdag 10 juli wordt onze school door de 
onderwijsinspectie bezocht. 
 
8. Zomerfeest. 
Op donderdag 19 juli wordt het schooljaar 
afgesloten met een zomerfeest. Meester Ted en juf 
Michelle hebben al een aantal leuke activiteiten 
bedacht. Om deze activiteiten goed te begeleiden 
hebben we ouders nodig. U kunt zich opgeven bij 
de leerkracht van uw zoon/dochter.  
 
9. Afsluiting schooljaar. 
Op donderdag 19 juli is er voor alle ouders 
gelegenheid om elkaar een prettige vakantie te 
wensen. Voor een hapje en een drankje wordt 
gezorgd. U ontvangt nog een uitnodiging. 
 
10. Invallers. 
Bij ziekte van leerkrachten maakt onze school soms 
gebruik van Lukida. Dit is een soort uitzendbureau 
dat invallers voor het onderwijs levert. Deze 
invallers worden voor maximaal één dag ingehuurd 
om een groep op te vangen.  
 
11. Nederlandse taallessen. 
Dit schooljaar heeft juf Inge de Nederlandse 
taallessen voor ouders gegeven. Volgend 
schooljaar is juf Inge met pensioen en worden de 
lessen overgenomen door een bedrijf dat 
gespecialiseerd is in het gegeven van taalcursussen 
voor ouders. Indien u hier aan mee wilt doen, kunt 
u zich opgegeven bij de directeur van onze school. 
 
12.Belangrijke data: 
dinsdag 10 juli: 4e en laatste opvoeddebat 
dinsdag 10 juli: inspectiebezoek 
donderdag 12 juli: rapporten mee naar huis 
donderdag 12 juli: afscheidsmusical gr. 8 
vrijdag 13 juli: diploma-uitreiking groepen 8 
vanaf vrijdag 13 juli: rapportgesprekken 
donderdag 19 juli: zomerfeest 
vrijdag 20 juli: eerste dag van de zomervakantie 
maandag 3 september: eerste schooldag 
 



13. Heeft u als ouder ook iets belangrijks voor in de 
nieuwsbrief ? E-mail dat dan gerust naar 
info@ijdoornschool.nl 


