Nieuwsbrief juli 2019
Rapporten
De rapporten gaan de laatste schooldag mee. De
voortgangsgesprekken zijn deze week op de woensdag donderdag en vrijdag. De ouders
die een gesprek willen kunnen dit in de app van de klas aangeven of aan de leerkracht.
(zie laatste memo)
Inspectie
Dinsdag 2 juli komt de inspectie voor een herstelopdracht. Ze beoordelen het onderwijs,
de activiteiten en resultaten van de school. De uitslag zullen we schriftelijk aan u doen.
Toetsen E-CITO geweest
De E-toetsen voor de groepen 3 t/m 8 hebben we afgenomen. De resultaten van uw kind
kunt u zien in parnassys. We zien in veel groepen dat het gebruik van snappet goede
resultaten oplevert bij leerlingen bij rekenen. Woordenschat blijft moeilijk voor veel
kinderen. Thuis veel lezen (mag natuurlijk ook in de eigen taal!) en Nederlandse zenders
bekijken kan daarbij helpen. Volgend jaar gaan wij met het team kijken hoe wij het
begrijpend lezen nog beter kunnen maken. Daarvoor krijgen wij hulp van experts.
Formatie: welke juf krijgt welke groep.
7 Juli krijgt u van de leerkracht in de memo te lezen naar welke juf/meester uw kind
volgend jaar gaat. De formatie is bijna rond.
Afsluiting schooljaar :Fresh in de les en beeldenproject
Fresh in de les.
Op donderdag 11 juli is de laatste schooldag. Er is een leuke sportdag georganiseerd in
samenwerking met “Fresh in de les”. Ook worden er gezonde hapjes gemaakt door de
kinderen. Wij zijn op zoek naar ouders die kunnen helpen! Als u kunt helpen wilt u dat
dan doorgeven aan juf lindsey l.ruhl@innoord.nl. Graag laten wij u weten dat wij het
certificaat “De gezonde school hebben behaald. U bent van harte welkom bij de uitreiking
en om gezamenlijk het schooljaar af te sluiten van 14.00 tot 15.00 op het schoolplein.
Beeldenproject
Donderdag 11 juli vanaf 14:00 bent u ook hier van harte welkom.
Vanuit de kunstdiscipline beeldende vorming zijn de kinderen aan de slag gegaan met
het kunstproject: "Maak er iets moois van" - samen en alleen
Er wordt gewerkt aan een beeldentuin waarbij alle kinderen individueel iets gemaakt
hebben dat per groep één kunstwerk vormt. De thema's zijn dieren en landschap. Dit
principe is geïnspireerd op werk van diverse kunstenaars. Ook het aspect afval en hoe
maken we iets mooi van de wereld zijn tijdens de lessen aan bod gekomen.We hopen, bij
mooi weer, de kunstwerken buiten tentoon te stellen, als een échte beeldentuin, anders
zal het binnen plaatsvinden. Fijn als u komt kijken!
Inschrijven voor de voorschool ( herhaling)
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 ( herhaling)
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.
Proef met de app voor ouders.
In verschillende groepen hebben ouders een uitnodiging gekregen voor om deel te
nemen aan de ouderapp van parnassys. Leerkrachten kunnen makkelijk en binnen die
groep informatie delen. Het is een proef, dus als het bevalt zullen we na 1 oktober alle
ouders uitnodigen om deel te nemen.
Leerplichtambtenaren op school
Er komen nog steeds ouders met kinderen te laat. 26-6 Is de leerplicht weer geweest ter
controle. Het onderstaande protocol ( deel van verzuimprotocol) hanteren we. Behalve
dat het uitermate storend is als een kind te laat binnenkomt mag het ook niet.

Een leerling is 3 x of meer te laat – of het te laat komen verandert niet
3. De ouders ontvangen een
Leerkracht spreekt met Marijke af.
standaard brief hierover.
4. Indien de leerling te laat blijft
Leerkracht maakt afspraak met ouders/IB. aansturen op
komen, worden ouders uitgenodigd
gedragsverandering.
voor een gesprek met leerkracht en
IB.
5. Indien de situatie niet verbetert:
Directie wordt op de hoogte gesteld, dossier moet volledig
gesprek met directie en wordt
zijn. Directie roept ouders op voor een laatste gesprek. Bij
leerplicht ingeschakeld.
geen verbetering doet de directeur melding bij leerplicht.
AGENDA
juli 2: 08.45-17.45
juli 3: 08.45-09.45

Inspectie herstelonderzoek
Vragenuurtje Directie

juli 3: 08.45-09.44

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 6 en voorl. adviezen 7

juli 3, 4, 5

Gym groepen 6,7,8

juli 8

18:30- 20.00

Afscheidsavond Musical groep 8B

juli 9

18:00- 19:30

Afscheidsavond Musical groep 8A

juli 10 10:30-11:30

Plechtigheid groep 8

juli 10 12:30

Uitzwaaien groep 8

juli 11 08:45-14:00

Sportdag Fresh in de les en uitreiking certificaat gezonde
school en beeldentuin/ laatste schooldag

Vakanties en vrije dagen IJdoornschool 2019-2020
Vakanties en vrije dagen

eerste dag

laatste dag

Herfstvakantie

21-10-2019

25-10-2019

Kerstvakantie

23-12-2019

03-01-2020

Voorjaarsvakantie

17-02-2020

21-02-2020

Goede vrijdag

vrijdag 10 april

Tweede paasdag

maandag 13 april

Meivakantie

27-04 2020

08-05-2020

Hemelvaartsdag en dag na
hemelvaart

21-05-2020

22-05-2020

Tweede pinksterdag

01-06-2020

Zomervakantie

06-07-2020

Studiedag 1

woensdag 18 september

Studiedag 2

maandag 28 oktober

Studiedag 3

donderdag 13 februari

Studiedag 4

vrijdag 14 februari

Studiedag 5

dinsdag 2 juni

14-08-2020

