Nieuwsbrief mei 2019
4 mei
Op 4 mei, bij de dodenherdenking, hebben leerlingen van groep 8 gedichten voorgelezen
die ze zelf gemaakt hadden. Ook het herdenkingsmonument is geadopteerd door de
school . Ze hebben het heel goed gedaan!

Groep 8 leerlingen geplaatst op voortgezet onderwijs.
Alle leerlingen van groep 8 zijn geplaatst op de school van hun eerste of tweede
voorkeur. Zij zullen binnenkort kennis maken met hun nieuwe klas en hun nieuwe
klasgenootjes. Vandaag zijn de cito- eindtoets uitslagen binnen gekomen en die zien er
goed uit. Daar zijn wij erg blij mee!!

Meester Erik en juf Mariska nieuw.
Omdat juf Sandra geopereerd is en een tijdje afwezig is, staat meester Erik voor groep 6.
Juf Kim die overmorgen met zwangerschapsverlof gaat, wordt vervangen door juf
Mariska en op de vrijdag door meester Micha. Zo hebben we de groepen weer kunnen
bemensen, wat op zich in deze tijd wel moeilijk is.
Vrijdag 17 mei studiedag Innoord
Vrijdag is er voor al het personeel van
openbare scholen in Noord een studiedag.
Deze zal in het teken staan van nieuwe
ontwikkelingen en er zijn diverse
inspirerende workshops. 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. U kunt nieuwe inschrijfformulieren halen bij de huidige opvang. De meeste
medewerkers zullen op de IJdoornschool blijven werken.
Kamp groep 8.
22 Mei gaan de leerlingen van groep 8 op meerdaags schoolreisje naar Vierhouten. Wij
wensen alle leerlingen (en begeleiding) mooi weer en veel plezier toe.
Ouder Tevredenheids Enquête voor ouders.
Wij hebben alle oudste leerlingen anderhalve maand geleden een login gegeven om de
ouderenquête in te vullen. Helaas hebben maar 40 ouders dat gedaan en dat is te weinig
om een goed inzicht te krijgen hoe u over de school denkt. We zullen kijken hoe wij uw
mening op een andere manier kunnen krijgen. De verloting van de bon wordt wel gedaan
onder de ouders die het formulier hebben ingeleverd. Si Engelo’s ouders zijn de
gelukkigen en krijgen een bon (op te halen bij Marijke). Die resultaten van de ingevulde
enquêtes zullen we wel meenemen hoewel het niet de mening van veel ouders zijn.
Tentoonstelling kunst
Net voor de vakantie hebben de leerlingen met Sandy een expositie gemaakt in de hal.
Er is hard gewerkt en het resultaat mocht er zijn! Mooie portretten en werkstukken zijn
gemaakt en een deel is nog te zien op de trappen.

Naschoolse activiteiten.
Er zijn weer tal van activiteiten na schooltijd voor de verschillende groepen. En bewegen
is ook goed voor de hersenen!!!!
Opgeven via sterrenmakers.nl
Dans 3,4,5

Dansen is sierlijk bewegen op muziek. Kan jij ook niet stilzitten als je muziek hoort, dan is deze
activiteit echt iets voor jou.Wil je jouw danskwaliteiten ontwikkelen en plezier maken, geef je dan
op voor deze swingende sport!
Startdatum:
Einddatum:
Dag
Tijd:
Leeftijden:
Toegangsprijs
:
Locatie:
Adres:
Ruimte:

16-05-2019
04-07-2019
Donderdag
14:15 - 15:15 uur
Groep 3 / Groep 4 / Groep 5
€ 5,00
IJdoornschool
Alkmaarstraat 14
Gymzaal boven in school

Klik op deze link om in te schrijven: dans op donderdag

Kleutersport voor groep 1 en 2
Kleuters maken bij deze activiteit kennis met balsporten en andere oefeningen. De oefeningen
worden op een leuke manier aangeboden en vertaald naar de wereld van het kind. Een activiteit
die staat voor bewegen, leren en vooral veel plezier maken!
Startdatum:
Einddatum:
Dag
Tijd:
Leeftijden:
Toegangsprijs
:
Locatie:
Adres:
Ruimte:

15-05-2019
03-07-2019
Woensdag
14:15 - 15:15 uur
Groep 1 / Groep 2
€ 5,00
IJdoornschool
Alkmaarstraat 14
Gymzaal boven in school

klik op deze link om in te schrijven:kleutersport op woensdag

Fitness/Bootcamp voor groep 6 t/m 8
Je werkt aan kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen maar ook aan snelheid en je reflexen.
Het sporten heeft een ontspannende werking waardoor je na een training jezelf weer fit voelt.Wil
je jouw kwaliteiten ontwikkelen en fit voelen, geef je dan op voor deze sport!
Startdatum:
Einddatum:
Dag
Tijd:
Leeftijden:
Toegangsprijs
:
Locatie:
Adres:

17-05-2019
05-07-2019
Vrijdag
14:30 - 15:30 uur
Groep 6 / Groep 7 / Groep 8
€ 5,00
Buitenlocatie Zwanenmeer
Beemsterstraat 491 t/o

Ruimte:

IJdoornschool
Gymzaal boven in school

klik op deze link om in te schrijven:vrijdag fitness/ bootcamp

Basketbal 6,7,8
Dé straatsport van Amerika! Verover de bal en scoor punten door de bal in de basket te gooien
en voorkom dat je tegenstander hetzelfde doet. Een echte teamsport, die zowel binnen als buiten
wordt beoefend.Trekt teamsport je aan, en vind je een balsport leuk, geef je dan op voor deze
sport!
Startdatum:
Einddatum:
Dag
Tijd:
Leeftijden:
Toegangsprijs
:
Locatie:
Adres:
Ruimte:

14-05-2019
02-07-2019
Dinsdag
14:15 - 15:15 uur
Groep 6 / Groep 7 / Groep 8
€ 5,00
IJdoornschool
Alkmaarstraat 14
Gymzaal boven in school

klik op deze link om in te schrijven:dinsdag basketbal

Let op! Voor alle activiteiten geldt:
-activiteit gaat niet door op officiële feestdagen
-u krijgt na de online inschrijving een bevestiging per e-mail, deze kan ook in uw spambox komen
-betaling vindt contant plaats bij aanvang van de eerste les
-vol is vol
-u gaat bij inschrijving akkoord met de voorwaarden
Ouderbijdrage(laatste herhaling)
Indien u de ouderbijdrage nog niet heeft betaald, wilt u dit dan doen op onderstaand
nummer onder vermelding van de naam en groep 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
1. Vragenuurtje Directie
mei 8 -08:45 - 09:45
2. Gym groepen 6,7,8 ( inhaalles)
mei 13 -08:30 - 14:00
3. Studiedag leerlingen vrij.
mei 17 -08:30 - 17:00
4. Gym groepen 6,7,8( inhaalles)
mei 20 -08:30 - 14:00
5. Kamp groepen 8
mei 22 -08:00 - mei 24 -17:00

