
 

Nieuwsbrief   Oktober   2019  
 
Informa�ebijeenkomst  
Op   12   november   hebben   wij   een   ouderbijeenkomst   gepland   om   u   te   informeren   over   het   recente  
Inspec�erapport   over   de   onderwijskwaliteit   van   de   IJdoornschool.   Dit   rapport   gee�   aan   dat   de  
onderwijskwaliteit   op   de   IJdoornschool   weer   voldoende   is.   Afgelopen   jaar   hebben   we   hier   samen  

hard   aan   gewerkt.  
 
Graag   vertellen   we   u   wat   onze   verbeteringen   zijn   en   wat   dit  
betekent   voor   uw   kind(eren)   op   school.   Na   de   toelich�ng   is   er  
ruimte   voor   uw   vragen.   U   kunt   kiezen   voor   de   ouderochtend  
van   08.45   -   09.45   uur   óf   de   ouderavond   van   19.00   -   20.00   uur.  
Loca�e   is   de   IJdoornschool.   U   krijgt   nog   een   antwoordstrookje  

thuis,   waarmee   u   kunt   aangeven   wanneer   u   komt.  
 
Kinderboekenweek  
De   school   hee�   1,5   week   in   het   teken   van   de   Kinderboekenweek   gestaan,   waarbij   er   hard   gewerkt   is  
aan   verschillende   knutsel,   lees-   en   schrijfopdrachten   rondom   het   thema   ‘reizen’.   We   hebben   lekker  
gelezen   in   de   de   s�ltecoupé   van   de   leestrein   in   de   hal   en   konden   op   het   perron   boeken   ruilen/  
uitzoeken.   In   de   klassen   is   er   voorgelezen   uit   boeken,   die   bij   het  
thema   paste.   En   we   hebben   verhalen   en   gedichten   geschreven.   
 
Tijdens   de   lessen   van   juf   Sandy   hebben   de   kinderen   prach�ge  
kunstwerken   gemaakt.   De   groepen   5   hebben   een  
samenwerkingsopdracht   gedaan,   waarbij   ze   voertuigen   hebben  
gemaakt.   De   groepen   3   en   4   hebben   vlaggen   ontworpen   en   de  
groepen   6   t/m   8   hebben   een   knapzakje   gemaakt   met  
voorwerpen   van   klei.   Elke   klas   had   een   voorleeswedstrijd;   de  
winnaars   hebben   een   oorkonde   ontvangen   en   mochten   een   stukje   voorlezen   �jdens   de   afslui�ng.  
Tijdens   deze   afslui�ng   hebben   de   kinderen   laten   zien   wat   ze   geleerd   hebben   of   waar   aan   gewerkt   is.  
Ook   na   de   Kinderboekenweek   gaan   we   natuurlijk   lekker   door   met   'leeskilometers'   maken   en  
voorlezen!  
 
Bezoek   aan   Eye   Filmmuseum  

Afgelopen   periode   hebben   we   met   veel   leerlingen   het   Eye  
Filmmuseum   bezocht.   Het   was   leuk   en   vooral   leerzaam.   We   hebben  
diverse   films   gezien.   We   hebben   geleerd   wat   het   effect   van   geluid   bij  
een   film   is   en   we   mochten   gra�s   in   het   museum   kijken   beneden.   Het  
was   een   hele   leuke   ochtend.   Verschillende   moeders   waren   mee.  
Bedankt   voor   de   hulp.   
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Kinderpostzegelac�e   gemeente   Amsterdam  
Groep   7   van   de   IJdoornschool   was   uitgenodigd   door   de   gemeente   Amsterdam   op   het   stadhuis   om  

kinderpostzegels   te   komen   verkopen.   De   kinderen   hebben   een  
mooi   t-shirt   gekregen   en   aan   het   eind   nog   een   goodiebag.   Ze  
hebben   enorm   hun   best   gedaan   alle   medewerkers   van   het  
gemeentehuis   postzegels   te   verkopen   en   dat   is   goed   gelukt!  
Nog   nooit   hee�   een   groep   kinderen   zoveel   verkocht   �jdens   de  
kinderpostzegelac�e   op   het   gemeentehuis:   voor   ruim   3000  
euro   is   er   verkocht.   Naast   dat   er   veel   voor   het   goede   doel   is  
opgehaald   (kinderen   in   de   opvang/   blijf   van   mijn   lijf-huis),  
profiteert   ook   de   IJdoornschool   van   de   opbrengst:   25   %   mogen  
wij   besteden   aan   nieuwe   boeken!   Fantas�sch   gedaan   allemaal.   

 
Huiswerkbegeleiding   en   weekendstudentproject  
Graag   helpen   wij   u   eraan   herinneren   dat   u   uw   kind(eren)   kunt   opgeven   voor   het  
weekendstudentproject   of   de   huiswerkbegeleiding   van   SKC.   U   kunt   uiterlijk   opgeven   t/m   6   november.  
Aan   de   ac�viteit   zijn   kosten   verbonden.   De   kosten   van   het   weekendstudentproject   en   de  
huiswerkbegeleiding   in   groep   7   zijn   20   euro   en   dit   moet   de   eerste   les   worden   betaald.   De   kosten   van  
de   huiswerkbegeleiding   voor   de   groepen   8   zijn   10   euro,   omdat   zij   een  
kortere   periode   begeleiding   krijgen.   De   eerste   les   start   op  
donderdagmiddag   14   november   om   14.00   uur.  
 
Voor   de   groepen   4   en   5   is   er   huiswerkbegeleiding   met   het   naschoolse  
programma:   'Taal   is   leuk'   van   SKC.   U   kunt   uw   kind   uiterlijk   opgeven   tot  
1   november.   De   kosten   zijn   30   euro   en   moeten   �jdens   de   eerste   les  
worden   betaald.   De   lessen   zijn   op   dinsdagmiddag   van   14.00   tot   15.15  
uur.   De   eerste   les   start   op   dinsdag   12   november.  
 
Als   er   teveel   aanmeldingen   zijn   dan   moeten   wij   helaas   een   selec�e   maken.   Wij   houden   u   daarvan   op  
de   hoogte.   
 
Overige   mededelingen  

● Na   de   herfstvakan�e   communiceren   wij   via   de   Parro   app.   De   wekelijkse   memo   zal   niet   meer  
per   mail   worden   verstuurd.   Ook   de   kalender,   uitnodigingen   voor   gesprekken   en   leuke   foto's  
van   ac�viteiten   worden   gedeeld   via   de   app.   Mocht   u   hulp   nodig   hebben   bij   het   installeren  
van   de   app   dan   kunt   u   op   29   oktober   van   8.30   tot   9.30   uur   terecht   bij   meester   George,   juf  
Sanne   en   juf   Marijke.  

● Een   verzoek   aan   ouder(s)/   verzorger(s):   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   situa�es   oplevert.   

● Het   is   belangrijk   dat   de   gymkleding   �jdig   in   orde   is.   Graag   uw   aandacht   hiervoor.  
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Agenda  

● 28   oktober:   studiedag   leerkrachten.   Deze   studiedag   staat   vooral   in   het   teken   van   het   jaarplan,  
de   missie   &   visie   van   de   school   en   de   kwaliteit   van   het   onderwijs   (leerlingen   zijn   vrij).   

● 29   oktober:   hulp   bij   installeren   van   de   Parro   app   (8.30   -   9.30   uur).   
● 6   november:   landelijke   staking   basis-   en   voortgezet   onderwijs.   Op   deze   dag   zullen   de  

leerkrachten   van   de   IJdoornschool   staken   voor   betere   arbeidsvoorwaarden,   beter   loon   en  
terugdringen   van   het   lerarentekort.   Nadere   informa�e   over   deze   stakingsdag   delen   wij  
binnenkort   met   u   (leerlingen   zijn   vrij).  

● 11   november:   Sint   Maarten.   Leerlingen   van   groep   1   t/m   4   gaan   met   de   zelfgemaakte  
lampionnen   langs   de   direc�e   en   administra�e   (09.30   -   10.30   uur).  

● 12   november:   ouderbijeenkomst   (08.45   -   09.45   uur   of   19.00   -   20.00   uur).   
● 13   november:   vragenuurtje   direc�e   (08.45   -   09.45   uur).  
● Op   18   t/m   22   november   worden   contactgesprekken   tussen   leerkrachten   en   u   gepland.  

Tijdens   dit   contactmoment   wordt   de   ontwikkeling   van   uw   kind   op   school   besproken.  
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