
 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief april 2019 

Nieuw leven 

Juf Cleo is vorige week bevallen van een mooie dochter Meya. Met moeder 

en dochter gaat het uitstekend. Na de zomervakantie zullen we juf Cleo 

weer voor de klas zien.  

Disco een groot succes. 

De jaarlijkse disco voor de groepen 6,7 en 8 is weer een groot dansfestijn geworden. 

Waar ook nog 2 kampioenen werden gehuldigd.  

Roken op de pleinen…….gewoon niet doen. 

Verschillende ouders hebben geconstateerd dat er ouders zijn die op het plein 

voordat de kinderen naar buiten komen staan te roken. Wij houden van goede 

voorbeelden voor onze leerlingen, dus gewoon niet doen.  

Donderdag studiedag (4-4) 

Donderdag  is er voor het personeel een studiedag. Deze zal in het teken staan van 

rekenonderwijs. De onderbouw gaat in de middag een bezoek brengen aan een andere 

school die ontwikkelingsgericht onderwijs aanbiedt. De leerlingen zijn die dag vrij.  

KinderRijk, de nieuwe partner voor VVE en peuters en de BSO.  

Vanaf het nieuwe schooljaar zal KinderRijk het 

stokje overnemen van Combiwel en Smallsteps. 

Een deel van het personeel van Combiwel en 

smallsteps zal gewoon blijven en in dienst treden 

bij KinderRijk. KinderRijk zal voor de 

VVE/peutergroepen ook een 40 weken rooster 

aanbieden. Dat is nu 52 weken. Wij hebben vertrouwen in een goede samenwerking met 

hen. U zult regelmatig op de hoogte gehouden worden van de voortgang.  

Weekendschool weer van start gegaan.  
Afgelopen zondag is de weekendschool weer van start gegaan. Leerlingen uit de hoogste 

groepen nemen deel aan deze weekendschool georganiseerd door SKC. Met name taal 

binnen diverse thema’s krijgen aandacht.  

Ouder tevredenheids enquête voor ouders. 

Volgende week krijgt u een enquêteformulier met inloggegevens. 

Wij willen heel graag weten hoe u over de school denkt. De 

enquête is anoniem. Op school zullen in de bibliotheek 5 laptops 

staan waarop u met uw inloggegevens de enquête in kan 

vullen.Dat kan natuurlijk ook thuis. Als u de enquête heeft 

ingevuld, kunt u de naam van uw kind met de groep daarop zetten en in de doos doen 

die bij de administratie staat. Over 4 weken maken wij iemand blij met een kadobon. 

Informatie moment geweest voor ouders. 

Afgelopen woensdag hebben wij de ouders geïnformeerd over de plannen en beloftes van 

de school en de resultaten. De presentatie is te vinden op de site van de school. 

Schoolfotograaf 2-4 

Dinsdag komt de schoolfotograaf op school en ook de woensdag. Voor 



zieke leerlingen komt zij ook nog 8-4. Dus haartjes in de krul en mooie kleren aan. De 

overige informatie heeft u inmiddels ook al gekregen via uw kind.  

Kunstschooldag groepen 8 

De leerlingen van groep 8 zijn op donderdag 28-3 naar verschillende theaters en musea 

gegaan. Dit is voor alle leerlingen die in groep 8 zitten in Amsterdam. Een leuke 

informatieve culturele dag! 

Verkeersexamen 

Vorige week hebben leerlingen van 

groep 8 een fietsexamen gedaan Dan 

moeten ze een parcour afleggen op de 

fiets en worden beoordeeld. Een mooie 

check zodat ze ook redelijk veilig naar 

het VO kunnen. Helaas zijn er 2 

leerlingen ( van de 40)  niet gestart 

omdat ze niet goed genoeg konden 

fietsen.  

Ouderbijdrage(herhaling)  

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. Dan wordt het betaald door de 

gemeente. 
AGENDA 

 

02-04:fotograaf 

03-04:fotograaf 

04-04:studiedag leerlingen vrij 

08-04:fotograaf voor absenten van (2-3/4) 

12-04:koningsspelen gr. 1-6 

16-04:cito eindtoets groepen 8 

17-04:idem 

19-04: goede vrijdag start meivakantie tot 6 mei.  

05-04:groepen 8  herdenking 4 mei 


