
 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief februari 2019 

Nieuw personeel  

Zoals u weet is er een groot tekort aan leerkrachten. En dat tekort is niet 

1,2,3 weggewerkt. Gelukkig zijn juf DianE, meester Micha en juf Maaike 

en meester Tjerk het team komen versterken.  

We zitten midden in een griepepidemie en hebben nog twee 

personeelsleden die langdurig ziek zijn. Soms is het even puzzelen om de groepen te 

bezetten. En dat is lang niet altijd makkelijk! Wij zijn ook blij te merken dat u als ouder 

begrip heeft voor de situatie, ook als er soms wisselingen van 

leerkrachten plaats moeten vinden. U kunt er vanuit gaan dat wij ons 

best doen. 

Zo zal juf Maaike met juf Annerieke met ondersteuning van juf 

Caroline groep 4b lesgeven. Juf Henna staat in haar vertrouwde 

groep 7a en meester Micha vervangt de langdurig zieke juf Cynthia 

en staat  een dag in groep 5 . 

Juf Debby, die de laatste maanden ook regelmatig in groepen te zien 

is, hebben we gevraagd zwakke lezers extra te begeleiden na de 

voorjaarsvakantie voor 1,5 dag per week. Zij is taalspecialist. 

Vanaf maandag zal meester Tjerk 1 dag de groep van juf Jessica overnemen op de 

maandag. Zo krijgen we toch weer meer meesters rondlopen in de school.  

Naschoolse activiteiten nieuwe periode van start 

Deze week zijn er veel activiteiten gestart na schooltijd. Het is een drukte van jewelste! 

Kickboxen, streetdance, choco-onderneming starten en basketbal zijn een 

greep uit de activiteiten. Heel leerzaam en goed voor de ontwikkeling!!! 

Zeg nu zelf…...je kunt toch beter iets nuttigs doen (vooral in de winter) 

dan thuis met je spelcomputer spelen. Dat kan ook daarna nog. Ook de 

cursus ‘taal is leuk’ is gestart. En de kinderen zijn ook bij deze activiteit 

enthousiast.  

Noortjes Kunstschrijflab inschrijven vanaf volgende week.  

Noortjes kunstschrijflab  op school is een plek waar kinderen spelenderwijs aan hun 

taalvaardigheid en hun creativiteit werken. Het lab is op de maandag van 14.15-15.30 

uur vanaf 4 maart. Inschrijfformulieren gaan vandaag (vrijdag) mee met de leerlingen 

van groep 5. Graag voor 15 februari inleveren bij de leerkracht.  

Dinsdag 12 februari studiedag 

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

woordenschatontwikkeling en het analyseren van de M-CITO toetsen.  De leerlingen zijn 

die dag vrij.  

Rapportbesprekingen 

Maandag krijgen de leerlingen hun rapport mee. Volgende week zullen ook de 

rapportbesprekingen zijn. Op de deuren in de groepen hangt een intekenlijst. Vanaf 

groep 4 zijn ook de leerlingen welkom bij het gesprek. In Parnassys kunt u de resultaten 

ook al zien van uw kind(eren).  



Snappet Tablets ook voor de groepen 4,5 en 6. 

De groepen 7 en 8 zijn in november met name voor rekenen 

gestart met Snappet en tablets. De rekenresultaten zijn in die 

groepen aanzienlijk verbeterd. We hebben, hoewel nooit ideaal 

halverwege het schooljaar, besloten ook voor de groepen 4,5 

en 6 met tablets te gaan werken. We stappen dan ook meteen 

over op een nieuwe rekenmethode “wereld in getallen”. Met 

deze tablets kunnen kinderen veel sommen maken, met eigen 

leerdoelen werken en op hun eigen niveau. Ook voor spelling 

kunnen de kinderen werken op de tablet. De tablet krijgen de 

leerlingen in bruikleen. Ieder een eigen device. Mocht een leerling 

moedwillig/onverschillig met de tablet omgaan en deze stuk maken ( gebroken scherm), 

dan zijn wij genoodzaakt de rekening aan u te geven. Mogelijk kunt u die nog verhalen 

bij uw aansprakelijkheidsverzekering. Dus bespreek ook thuis dat uw kind normaal met 

de tablet om gaat. Na de voorjaarsvakantie proberen we zo snel mogelijk met de tablets 

te gaan werken.  

Schooltuinlessen voor groep 6 gestart  

De schooltuinlessen zijn weer gestart. Biologie/duurzaamheid/gezonde voeding en natuur 

zijn zo de leerdoelen. Nu nog zonder laarzen, maar binnenkort zullen de leerlingen 

starten met het zaaien. De oogst mogen ze te zijner tijd zelf mee naar huis nemen.  

15 maart landelijke staking 

Op vrijdag 15 maart zal ook het merendeel van het personeel staken. Dat betekent 

dat de school dicht is. Met de opvang kunt u voor die dag terecht bij Small Steps 

(tegen betaling). Er wordt gestaakt voor een zelfde beloning als mensen die in het 

voortgezet onderwijs werken en om aandacht te vragen voor het lerarentekort.  

Theoretisch verkeersexamen groep 7  

Donderdag 17 januari is het theoretisch verkeersexamen voor de leerlingen van 

groep 7 geweest. Op twee leerlingen na is iedereen geslaagd!!! 

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 

ma 11 februari Rapport mee periode 1 

ma 11 februari Gym gr 3,4 en 5 

ma 11 februari -10:00 - 11:00 Bibliotheek groep 4A 

ma 11 februari -11:15 - 12:15 bibliotheek groep 4B 

di   12 februari Studiedag vrij voor leerlingen 

za  16/ 24 februari Voorjaarsvakantie 

wo 27 februari Juffendag VVE gr 1-3 

vr  8   maart Schooldisco 

vr  15 maart Staking leerlingen vrij 

 


