Nieuwsbrief januari 2019
Een gelukkig en vreedzaam nieuwjaar
De kerstvakantie zit er weer op en hoewel het geen witte kerst is geworden, heeft
iedereen tijd kunnen schenken aan familie, vakantie en andere zaken. En hebben de
kinderen weer even bij kunnen komen. Er is veel gaande in de wereld en ik wens
iedereen meer begrip, rust en vrede toe. Daarbij denk ik dat we in Nederland niet echt
hoeven te klagen. Maar het kan altijd nog beter. Laat iedereen zijn stukje bijdragen.
Nieuwe gezichten
Deze week zijn er twee nieuwe teamleden gestart. Juf Maaike voor de onderbouw en
meester Micha voor de bovenbouw. Beiden zullen ze in eerste instantie leerlingen gaan
begeleiden en zo nodig invallen als dat nodig is. Zij werken beiden 3 dagen per week.
Een goed voornemen…..
Zorg ervoor dat uw kinderen op tijd in het lokaal aanwezig zijn. Dat betekent dus vóór de
zoemer.
Het merendeel van de kinderen komt keurig op tijd.
Maar het zijn vaak dezelfde kinderen en ouders, die te laat komen.
Zij verstoren de les en dat is vervelend voor iedereen.
MR vergadering 14 januari 18.30 uur
De MR is weer op volle sterkte. Er zijn ouders en personeelsleden die meekijken naar het
beleid, kwaliteit en personeelszaken. Zij hebben inspraak op het beleid en kunnen ook
zelf zaken aandragen. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij er een besloten deel in
wordt gepland, bijvoorbeeld als het over personen zou gaan of er gestemd moet worden.
Sporten is gezond en belangrijk voor de leerprestaties dinsdag 15 januari.
Daarom is op dinsdag 15 januari in de ouderkamer een voorlichting. Daar vertelt men
waarom sporten gezond is ook voor de leerprestaties. Start om 8.45-9.30uur.
Taal is leuk voorlichting 16 januari
De cursus voor leerlingen is nog niet gestart maar zal op 29 januari dan toch aanvangen.
Voor de leerlingen die geselecteerd zijn (zie lijst in de hal) is er een voorlichting op
woensdag 16 januari van 8.30-9.00 uur. De organisatie zal uitleg geven over het
programma. Deze info is dus alleen voor ouders van leerlingen die geselecteerd zijn.
Ouder informatie middag donderdag 17 januari 13.30 uur
Op donderdag 17 januari zullen we vanaf 13.30 uur u informeren over de stand van
zaken en speerpunten waar aan gewerkt wordt op school. Het eerste deel zal door de
directie gedaan worden, het tweede deel is in de groep van uw kind. Tijden zijn dan:
13.30-14.00 door de directie en MT en 14.00-15.00 in de groep van uw kind(eren).

Theoretisch verkeersexamen groep 7
Donderdag 17 januari is het theoretisch verkeersexamen voor de leerlingen van groep 7.
Sterkte allemaal dan!! (en goed leren!).
Toetsweek
De toetsweek start op 22 januari en duurt tot 1 februari.
Alle kinderen zullen voor de diverse vakken worden getoetst. Voor het rapport tellen
natuurlijk ook de methodetoetsen.
Doelab op de IJdoorn start deze week
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. De
kinderen die meedoen zijn inmiddels geselecteerd.
Groep 7 en 8 leerlingen kunnen naar de open dagen van de VO scholen.
Ouders kunnen deze maand starten met het bezoeken van de open dagen van de diverse
VO scholen. Zie voor de data en tijden de gids die is meegegeven. Om zeker te zijn van
een plaats adviseert men op je voorkeurslijst voor:
VMBO B / VMBO B/K / VMBO K (met of zonder LWOO) vier scholen op te geven
VMBO T met of zonder LWOO / VMBO T - HAVO minimaal zes scholen op te geven
HAVO / HAVO-VWO / VWO twaalf scholen op te geven.
Op onderstaande websites vindt u meer informatie over alle scholen van het voortgezet
onderwijs in Amsterdam en hun informatiebijeenkomsten:
http://www.onderwijsconsument.nl/scholenoverzicht/vo/opendagen
https://schoolwijzer.amsterdam.nl/
https://www.voschoolkeuze020.nl/home
Op 29 januari zullen we het definitieve schooladvies geven. deze worden besproken
samen met uw kind. Een intekenlijst zal tzt op de deur van het klaslokaal van uw kind
hangen.
Ouderbijdrage
Indien u de ouderbijdrage nog niet heeft betaald, wilt u dit dan doen op onderstaand
nummer onder vermelding van de naam van uw kind?

Ouderraad IJdoornschool: NL21 RABO 0330 8201 17
Indien u een stadspas heeft met groene stip dan kunt u deze iedere maandagochtend tot
12.00 uur laten scannen bij mevr. Annet van der Voort.

Agenda
MR vergadering 14 januari 18.30 uur
Sporten is gezond en belangrijk voor de leerprestaties dinsdag 15 januari.
Taal is leuk voorlichting 16 januari
Ouder informatie middag donderdag 17 januari 13.30 uur
Studiedag team leerlingen vrij 12 februari

