Nieuwsbrief november 2018
Informatie over de verbeterplannen.
Op de informatieavond van 1 oktober jl. hebben we de plannen voor komend jaar uitgelegd. U kunt
de powerpoint hier bekijken als u die avond verhinderd was. Heeft u vragen, stap dan gerust op de
inloopmomenten binnen van de directie (zie kalender).

Thuis ook leren op de tablet of pc
Inmiddels is het bekend dat veel kinderen in plaats van buiten spelen te vaak thuis op een tablet
filmpjes zitten te kijken. U kunt met uw kind afspreken dat zij dit afwisselen met serieus werk. Neem
bijvoorbeeld de leestrainer. Gratis vele reken en taalopdrachten overzichtelijk aangeboden. Klik op
de volgende link: ga naar de leestrainer
Studiedagen team
Op maandag en dinsdag 29 en 30 oktober heeft het team gewerkt aan het werken met Snappet (
digitaal verwerkingsprogramma), met sprongen vooruit ( reken materialen) effectieve instructie en
hebben de leerteams ICT, Handelingsgericht werken en Begrijpend lezen de doelen voor dit jaar
opgesteld. Op het bord in de teamkamer zijn hiervan de resultaten te zien. Neem gerust een kijkje.

Vreedzame wijk
Als school werken wij samen met de Vreedzame wijk. Met andere scholen in de buurt is er een
Kinderraad gevormd. In deze raad zitten voor onze school Gülsüm en Zaïd uit de groepen 7.
Zij bespreken zaken die de wijk maar ook onze school aangaan. Samen met de Vijf Sterren hebben zij
besloten om de bloembakken op het schoolplein op te knappen. Dit verbetert het aanzien van de
school én het aanzien van de buurt. Voorlopig zullen er wintervaste planten in komen. Aan een plan
voor het voorjaar wordt nog gewerkt.
Gülsüm en Zaïd zullen uit alle groepen van school een werkgroep samenstellen die de bakken na de
Opknapbeurt gaat onderhouden.
.

Naschoolse activiteiten van start gegaan
Voor dit blok 1 van het schooljaar 2018-2019 bieden wij op de IJdoornschool deze lessen na
schooltijd aan:
Proefjeslab
Groep 3 en 4
Turnen
Groep 3, 4, 5
Hiphop
Groep 5 en 6

Freerunning
Natuur Avontuur
Theater
Meidenvoetbal

Groep 6, 7, 8
Groep 1 en 2
Groep 3 en 4
Groep 6, 7, 8

Typediploma halen/ blind leren typen?
Voor naast ‘huiswerkbegeleiding’ voor de groepen 7/8 en ‘taal is leuk’ voor de groepen 3,4,5 kunnen
leerlingen uit groep 6 zich deze week opgeven voor de cursus ‘blind leren typen’ met behulp van
Ticken.nl onder begeleiding van meester Ted op de donderdag na schooltijd. Leerlingen van groep 7
en 8 kunnen van deze aanbieding ook gebruik maken, als ze de cursus thuis willen doen. De eigen
kosten voor deze cursus ( normaal €99,-) bedragen €15,- per kind. Blind en snel kunnen typen is heel
handig voor de rest van je leven!
Schoolgids op de site
De schoolgids van dit schooljaar staat op onze site. Deze kunt u hier bekijken.
Nieuwe ouders MR leden bekend
Voor de herfstvakantie heeft u gestemd over de nieuwe leden die in de M.R. komen. De uitslag is
bekend:
Wij verwelkomen: mevr. Asiye Turkmen, de hr. Rachid Moumli en de hr. Kamber Sener als ouders die
alle ouders vertegenwoordigen in de MR. Samen met de leerkrachten juf Manuella Grzankowska, juf
Menca Deinum en juf Bianca Veldhuis is de M.R. nu compleet.
Ouders die gestemd hebben danken wij voor hun betrokkenheid.

Vreedzaam- ouderavond
Op dinsdag 6 november, aanvang 19.00 uur, is de jaarlijkse info avond over de vreedzame school. Dit
jaar zullen de nieuwe mediatoren zich voorstellen en zullen we ouders enkele vreedzame lessen mee
laten doen. Dan krijgt u meer inzicht wat wij zoal doen op school.
Sinterklaas….geen discussie
Innoord (stichting van de openbare scholen in Noord) heeft met instemming van de directeuren een
Sinterklaas protocol opgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met alle gevoeligheden die rondom
dit kinderfeest kunnen ontstaan. U kunt de uitgangspunten op de volgende link lezen. protocol
sinterklaasfeest
Met de ouderraad en de MR zullen we bespreken hoe wij dit feest gaan vieren.

Agenda:
Woensdag 31 oktober: eerste les Nederlandse taal voor ouders in de ouderkamer.
Donderdag 1 november: herfstspeurtocht gr.1 en 2.
Dinsdag 6 november: ouderavond Vreedzame School.
Woensdag 7 november: vragenuurtje directie, inloop vanaf 8.45 uur in de directiekamer.
Vrijdag 9 november: St. Maarten op school.
Dinsdag 13 november: hulpavond Sint, aanvang 19.00 uur.
Woensdag 21 november: vragenuurtje directie, inloop vanaf 8.45 uur in de directiekamer
Maandag 26 november: studiedag leerkrachten, leerlingen vrij.
Dinsdag 27 november: groepen 8 naar de bibliotheek.
Donderdag 29 november: groepen 7 naar de bibliotheek.

