Nieuwsbrief september 2019
Woordje van de (nieuwe) directeur
Het schooljaar is op 26 augustus begonnen en die verandering is na de zomervakantie voor iedereen
altijd weer spannend. Kinderen komen voor het eerst op school, of gaan naar een nieuwe groep.
Ouders komen weer in het ritme van halen en brengen en KinderRijk heeft haar intrede gedaan in
ons mooie schoolgebouw. Maar de veranderingen houden daar niet op, immers er is ook een nieuwe
directeur. We zullen elkaar ongetwijfeld in het schooljaar zien en spreken, maar in deze nieuwsbrief
stel ik me graag nog even voor.
Mijn naam is Niels Groeneweg, ik word op 4 oktober 43 jaar en
ben samen met mijn vriendin en zoon woonachtig in Schagen.
Ik ben van origine fysiotherapeut en
gezondheidswetenschapper en heb de afgelopen jaren gewerkt
als adviseur, onderzoeker, (project)manager en consultant in
de zorg. In die periode stond vooral kwaliteit van zorg centraal
in mijn werk. De redenen, waarom ik de overstap naar het
basisonderwijs heb gemaakt, vind ik in de mooie uitdagingen
op de IJdoornschool, de leuke collega’s en de variatie in de
functie. Ik vind het contact met leerlingen en ouders/
verzorgers erg belangrijk en wil komende jaren veel nadruk
leggen op goed en leuk onderwijs en samenwerking met u in
deze leuke buurt. Ik heb er heel veel zin in en spreek u graag als
u vragen of opmerkingen heeft.
En we hebben nog meer nieuwe collega’s...
Marije Dohle
Mijn naam is Marije Dohle en ik ben, sinds dit schooljaar, de juf van
groep 3a. Ik woon samen met mijn man en zoontje van zeven jaar
op IJburg. Ik werk al elf jaar in het onderwijs. Waarvan al ruim 6
jaar in groep 3 waaronder de Dongeschool in Amsterdam Zuid en
de Poseidon op IJburg.
En nu begin ik aan een nieuwe uitdaging: de IJdoornschool. Naast
drie dagen als leerkracht voor de groep, zal ik het kader van mijn
opleiding tot intern begeleider (IB), één dag in de week onze IB-er,
Sanne Vernet, ondersteunen. Ik ben door het team, de kinderen en de ouders van de IJdoornschool
bijzonder hartelijk ontvangen en heb het gevoel erg op mijn plek te zijn. Ik zie onze samenwerking
dan ook met veel plezier tegemoet.
_______________________
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Marije Paudel Scholte
Mijn naam is Marije Paudel-Scholte en ik ben 24 jaar oud. Het
komende half jaar zal ik stage gaan lopen in groep 6 bij juf
Christine. In deze tijd zal ik iedere maandag op school zijn. Af en
toe zult u mij ook op vrijdag treffen.
Samen met mijn man, dochter van 5 jaar en zoontje van 2 1⁄2 jaar
woon ik in Amsterdam. Ik volg de opleiding HBO-bachelor
Lerarenopleiding Basisschool bij Leidse Onderwijsinstellingen (LOI).
Voordat ik met deze opleiding begon, heb ik de opleiding
Onderwijsassistent gevolgd en afgerond op het ROC TOP college in
Amsterdam. Als een onderdeel van mijn opleiding heb ik op
meerdere scholen stage gelopen. Het lijkt mij erg leuk om hier op
school stage te gaan lopen. Als u nog vragen heeft kunt u mij altijd aanspreken in de klas.
Schooltuinen leveren lekkers op
De leerlingen van groep 7 zijn afgelopen weken weer naar de schooltuinen geweest. Er wordt
geoogst wat eerder dit jaar gezaaid is. De leerlingen krijgen eerst uitleg en gaan vervolgens in hun
eigen tuintje aan de slag. In de afgelopen weken is er flink geoogst; er zijn maïs, courgettes,
sperziebonen en paprika mee naar huis gegaan waar thuis heerlijk van is gegeten. Ook zijn er
prachtige bloemstukjes gemaakt en mee naar huis genomen. Deze week waren de aardappelen aan
de beurt en de opbrengst was boven verwachting! Ook hier zal weer lekker van gegeten kunnen
worden. Groep 7 kan nog een paar weken genieten van al het lekkers en vanaf volgend voorjaar
neemt groep 6 het stokje over. De schooltuinen is een fantastische manier om te leren waar onze
groentes vandaan komen!
Ouderbijdrage met wijziging voor de kinderen van groep 8
Zoals ieder jaar vragen wij ook dit jaar weer een ouderbijdrage van €50,00. We hebben in nauw
overleg met de MR besloten de ouderbijdrage voor de kinderen van groep 8 te verhogen naar
€100,00. In de brief, die uw kind heeft meegekregen, leggen we uit waarom dit nodig is.
Overige mededelingen
● Op 23, 30 september en 7 oktober is budgetconsulent Annet van der Voort niet op de
IJdoornschool in verband met een cursus. Ter compensatie is zij er op 24 september, 1 en 8
oktober van 13.00 uur tot 17.00 uur.
● Een verzoek aan ouders/verzorgers: met enige regelmaat wordt er op het zebrapad of voor
de paaltjes bij de ingang geparkeerd bij het brengen/ halen van kinderen. Wij verzoeken u dit
niet te doen, omdat het gevaarlijke situaties oplevert.
● Het is belangrijk dat de gymkleding tijdig in orde is. Graag uw aandacht hiervoor.
● Niels Groeneweg is van 16 t/m 21 september afwezig in verband met opleiding. Diana Bakker
zal er in deze week op maandag, woensdag en vrijdag zijn.
_______________________
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●

●

In het kader van vreedzame school: de leerlingen van groep 6/7 hebben sollicitatiebrieven
voor de functie van mediator geschreven en ingeleverd. De sollicitatierondes vinden eind
september plaats.
De IJdoornschool krijgt vanaf volgende week zes stagiaires. Ze zullen stage lopen bij juf
Menca, Diana, Marije, Manuella, Shakira en Rozemarijn.

Agenda
● 18 september: studiedag leraren. Deze studiedag staat vooral in het teken van het
begrijpend leesonderwijs (leerlingen zijn vrij).
● 25 september: vragenuurtje directie (08.45-09.45 uur).
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

_______________________
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