
 

Nieuwsbrief juni  2019 

Schoolreisjes voor de deur 

Vandaag gaan de groepen 3 t/m 7 en vrijdag de kleuters op 

schoolreisje. Groep 8 is al op kamp geweest en behalve dat het 

weer uitstekend was, hebben ze erg genoten. Er is een brief meegegaan met informatie 

voor het schoolreisje. We danken de ouders die meegaan alvast voor hun tijd.  

Toetsen CITO starten  

De E-toetsen voor de groepen 3 t/m 8 starten. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) 

niet te laat naar bed gaan en ontbeten hebben voordat ze naar school gaan? Beide raden 

we overigens altijd aan. 

Eindtoets groep 8 goed gemaakt 

In tegenstelling tot de 3 voorgaande jaren is de eindtoets van groep 8 goed gemaakt. Dit 

betekent dat we in ieder geval weer een stapje dichter bij ‘voldoende’ staan volgens de 

inspectie. Bij 5 kinderen hebben we het advies zelfs kunnen verhogen. Het oefenen thuis 

en op school hebben dus goed geholpen.  

Schooltuin  

Leerlingen van groep 6 hebben allemaal een eigen tuintje. Hierin verbouwen ze groenten 

en bloemen. Dit is een mooie vorm van een praktische biologieles. Op donderdag is hte 

handig om ‘schooltuinkleren’ aan te doen, die vies mogen worden. Binnenkort zal er 

worden geoogst. Ook in groep 7 zal er na de zomervakantie geoogst kunnen worden. 

Inschrijven voor de voorschool  

Als u één van uw kinderen wilt laten profiteren van de voorschool, dan zijn er op school 

inschrijfformulieren aanwezig. Kinderrijk zal zowel de voorschool als de naschoolse 

opvang gaan verzorgen. Het personeel dat nu op de voorschool werkt, zal blijven, 

evenals op de naschoolse opvang.  

Voorschoolse opvang van half 8 tot half 9 

Het is mogelijk om opvang van half 8 tot half 9 te organiseren. Als er minimaal 5 

leerlingen zijn die daar gebruik van zouden willen maken, gaat Kinderrijk kijken of ze dat 

ook aan kunnen bieden. Indien u interesse heeft, kunt u dit aangeven bij de BSO of bij 

de administratie van de school. 

Inschrijven nieuwe leerlingen 

Er zijn al veel nieuwe inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar. Als u geen risico wilt 

lopen dat er geen plek meer is, schrijf dan uw zoon/dochter op tijd in.  

Inspectiebezoek 2 juli ouders in gesprek met hen 

Op 2 juli komt de inspectie van het onderwijs weer op school om te kijken of het 

onderwijs van voldoende kwaliteit is. Ook willen zij met een groepje ouders spreken. 

Als u (van 2 tot half 3) hierbij aanwezig wilt zijn, wilt u zich dan bij de directie opgeven? 

Uw kinderen kunnen dat moment worden opgevangen. We hebben ongeveer 6 ouders 

nodig uit verschillende groepen. 

 

Kalender niet zaligmakend 

Vorige week woensdag waren er toch kinderen afwezig omdat de ouders dachten dat het 

een studiedag was. Er is echt al een half jaar geleden gemaild dat deze zou komen te 

vervallen, omdat door de stakingen de leerlingen te weinig onderwijs zouden krijgen. Ook 

in alle memo’s van de leerkrachten heeft het gestaan. Wilt u alstublieft de nieuwsbrieven 

en memo’s lezen? De kalender is redelijk nauwkeurig, maar er kunnen in de loop van het 

jaar wijzigingen plaatsvinden.  

 



Ouderbijdrage 

Indien u de vrijwillige 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 bij de administratie een verzoek 

doen om de bijdrage door de gemeente te laten betalen.  

Ouderbijdrage volgend schooljaar 

Voor komend jaar heeft de school in samenspraak met de MR(oudergeleding) de hoogte 

van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op €50 per kind. Hiervan worden allerlei 

zaken betaald. Het is één bedrag. Voor het derde en vierde (en vijfde...) kind geldt een 

korting van €5. Voor het meerdaagse schoolkamp van groep 8 wordt een vergoeding van 

€50 gevraagd, naast de reguliere ouderbijdrage. Deze wordt apart in rekening gebracht.  

Ouders met een stadspas met een groene stip betalen niets. De gemeente betaalt €50 

ouderbijdrage. Indien u denkt in aanmerking te kunnen komen voor een gemeentelijke 

bijdrage in de schoolkosten, dan kunt u op de maandag van 8.30-12.00 uur terecht op 

school bij Annet vd Voort van stichting Doras.We zullen een overzicht in de schoolgids 

opnemen waaraan de ouderbijdrage wordt besteed.  

Praktisch Fietsexamen groep 8  

Iedereen is geslaagd, ook de leerlingen die een herkansing mochten doen. Alle leerlingen 

kunnen veilig naar het Voortgezet Onderwijs! Proficiat! 

Nog enkele plaatsten voor leerlingen groep 1/2 kleutergym op woensdag 

Er zijn nog enkele plaatsten voor leerlingen van groep 1 of 2 voor kleutergym. Het start 

na schooltijd en eindigt om 15.15u. Aanmelden bij meester Ted of op woensdag bij de 

gymdocent van kleutergym. 

 

Vertrouwenspersoon 

De meeste ouders kennen onze intern begeleider, Sanne Vernet al. Zij is ook 

vertrouwenspersoon. U kunt bij haar terecht wanneer u een vraag heeft, klacht heeft 

over de schoolsituatie of wanneer u iets in vertrouwen wilt vertellen. Ook is zij 

vertrouwenspersoon voor de leerlingen. Sanne is van ma t/m vrij aanwezig en te 

bereiken via s.vernet@innoord.nl  

 

 

AGENDA 

1. Schoolreisje groep 3 tot 7 

juni 12 -08:30 - 14:00 

2. Schoolreisje groepen 1/2 

juni 14 -08:30 - 14:00 

3. Toetsweek 

juni 13 -08:30 - juni 21 -14:00 

4. Vragenuurtje Directie 

juni 19 -08:45 - 09:45 

5. Toetsweek 

juni 25 -08:30 - juni 28 -14:00 
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https://ijdoornschool.nl/agenda/schoolreisje-groep-3-tot-7/
https://ijdoornschool.nl/agenda/schoolreisje-groepen-1-2/
https://ijdoornschool.nl/agenda/toetsweek-2/
https://ijdoornschool.nl/agenda/vragen-uurtje-directie/
https://ijdoornschool.nl/agenda/toetsweek-3/

