Nieuwsbrief december 2018

Sinterklaas op de IJdoorn
Het was weer een feest op school met de pieten en de Sint. Hij kwam na
lang zingen aan op een stokpaardje en is daarna de groepen in geweest.
De kleuters hadden pietengym en kregen een Pietendiploma en de
oudere kinderen hadden veel werk gemaakt van hun surprises.

Morgenochtend kerst versieren 8.45 uur
We hebben morgen hulp nodig om de kerstversiering op te hangen. We starten rond 8.45
uur. Als u tijd heeft, zien wij u graag om te helpen.
Doelab op de IJdoorn
Wat is Doe-lab?
In het Doe-lab leer je hetzelfde als in de klas, vanuit een praktische benadering.
Bijvoorbeeld door prijzen te vergelijken in de supermarkt, om daarna met de
ingrediënten en een recept een gerecht te koken. Kinderen leren rekenen, begrijpend
lezen, planmatig werken en meten/wegen door te doen, vandaar de naam Doelab.
Wie voert Doelab uit?
Simone de Graaf is een gespecialiseerde begeleider Passend Onderwijs van het Doelab.
Er worden drie groepen samengesteld die elk 1,5 uur per week les krijgen. De intern
begeleider Sanne Vernet heeft samen met de huidige leerkrachten kinderen geselecteerd.
Voor wie is het Doelab bedoeld?
Doelab is bedoeld voor leerlingen die binnen hun eigen groep moeite hebben met de
leerstof, taakaanpak, werkhouding of sociale vaardigheden. Doelab is een praktische
invulling van deze lesstof. De lesstof die in het Doelab wordt behandeld komt overeen
met de lesstof in de klas. De leerlingen missen dus niets.
Mindset
In het Doelab werken we aan een juiste ‘mindset’ om tot leren te komen. Elke leerling
kiest
samen met juf Simone persoonlijke leerdoelen waaraan in de klas als in het Doelab
gewerkt wordt.

Huiselijk geluk. bijeenkomst voor ouders op 13 december 13.00-14.00
Stichting Home Empowerment geeft op school een die voorlichting gaat over huiselijk
“geluk”. Zij vinden het belangrijk over dit onderwerp te praten, omdat er ook veel
huiselijk ongeluk is. Veel mensen weten niet waar zij hulp moeten vragen of zoeken. Zij
geven informatie over het signaleren en en waar hulp te vragen is. Waar kan je hulp
zoeken en waar kan je het melden als je een vermoeden hebt. Het doel is om met zijn
allen in gesprek te gaan. Iedereen is van harte welkom!

Kerstdiner en film
Op woensdag 19 december start om 17.00 uur het kerstdiner voor de kinderen. Iedereen
mag iets lekkers meenemen voor de groep. Er hangt tegen die tijd een lijst op de deuren
van de groepen om op te schrijven wat iedereen mee neemt. De ouders hebben een
eigen kerstdineetje in de bibliotheek en verzorgen ook zelf het eten daarvoor. We nemen
dan ook afscheid van Hayat. Om 18.30 uur kunnen de leerlingen weer worden opgehaald
uit de groepen. ( dus ze worden niet naar buiten gelaten!)
Donderdag 20 december is de traditionele kerstfilm en krijgen de kinderen om 14.00 uur
vakantie.
Tekort leerkrachten in Nederland.
Geen nieuws, maar er is een groot tekort in Nederland aan leerkrachten. Sommige
scholen geven 4 dagen les om het tekort op te vangen. Leerkrachten kunnen ook kiezen
uit honderden vacatures. Als u leerkrachten kent die zouden willen werken op de IJdoorn,
dan horen we dat graag.

Agenda
6-12

: kerst versieren vanaf 8.45uur

13-12 : info bijeenkomst ‘huiselijk geluk’
14-12 : kerstknutsel door de hele school
19-12 : kerstdiner 17.00-18.30
20-12 : kerstfilm 14.00 vakantie
21-12/6-1: kerstvakantie

