31 januari 2020

Beste ouders en verzorgers,
De eerste maand van 2020 is
alweer voorbij. We hebbenj
inmiddels aardig onze draai op De
IJdoornschool gevonden. Zowel
het team als de kinderen en u
hebben ervoor gezorgd dat we
het gevoel hebben om welkom te
zijn.
U heeft de laatste dagen
waarschijnlijk last gehad van het
feit dat het onderwijs staakt. We
hopen echter dat u begrip heeft
voor de staking; het
(basis-)onderwijs schreeuwt om
hulp en vanuit Den Haag komen
geen structurele oplossingen
tegen de werkdruk en het
lerarentekort. Deze week is
vanuit Amsterdam een noodplan
naar het Ministerie van OCW
gegaan. Zoals het woord het al
zegt; het is een noodplan en de
nood is hoog! We hopen dat er
eindelijk iets gedaan wordt om
goed onderwijs op de lange
termijn en ook in de toekomst te
garanderen. Als er nu namelijk
niets gedaan wordt zal vooral in
een grote stad als Amsterdam
goed onderwijs geen
vanzelfsprekendheid zijn.
Vorige week hebben onze
kinderen in de groepen 6 t/m 8
een bijzonder boekje gekregen.
“De Kroon der Wijsheden” is de
kindversie van de koersnotitie

van ons bestuur Innoord en is
geschreven door Bas Kok. Het is
een superspannend verhaal
waarin scholieren uit Amsterdam
Noord de hoofdrol spelen. U kunt
dit boek ook downloaden:
https://murenbrekenmetersmake
n.nl/

De groepen 8 hebben afgelopen
week hun definitieve adviezen
gekregen… en wat zijn we trots
op hen!
Zowel de kinderen als het team
hebben keihard gewerkt om deze
mooie adviezen te bereiken. We
gaan er van uit dat de kinderen
net zo hard blijven werken de
komende tijd zodat ook de
Eindcito een prachtig resultaat
zal opleveren.
We wensen u veel leesplezier
met deze maandelijkse
nieuwsbrief.
Vriendelijke groet,

AGENDA
ma. 3 februari
● 7-jarigen onderzoek
GGD
● MR-vergadering
di. 4 februari
● 5-jarigen onderzoek
GGD
do. 6 februari
● 10-jarigen onderzoek
GGD
vr. 7 februari
● rapport periode 1 mee
ma. 10 t/m wo. 12 februari
● contactgesprekken
rapport 1
di. 11 februari
● vervolg 5-jarigen en
10-jarigen onderzoek
GGD
do. 13 + vr. 14 februari
● studiedagen → alle
leerlingen vrij
za. 15 t/m zo. 23 februari
● voorjaarsvakantie →
alle leerlingen vrij

Mirjam Bremer & Peter Snijders
directie OBS de IJdoornschool
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LEESTIPS
De Nationale Voorleesdagen zijn
weer achter de rug en we
merken hoe fijn kinderen het
vinden om zelf te lezen of om
voorgelezen te worden. Dit keer
de Prentenboeken Top 10 voor
de Nationale Voorleesdagen
2020:

Spelen tot het donker wordt
(Querido) Hans Hagen, Marit
Törnqvist, Monique Hagen
Moppereend (Lemniscaat) Joyce
Dunbar en Petr Horáček,
vertaald door Jesse Goossens
De hapgrage krokodil
(Vries-Brouwers) Jonnie Wild en
Brita Granström en vertaald door
Ineke Ris
Deze ridder zegt NEE (Gottmer)
Lucy Rowland en Kate Hindley,
vertaald door Bette Westera
Een schildpad was zijn schildje
kwijt (Gottmer) Marjet Huiberts
en Carmen Saldaña
Van 1 tot 10 (Gottmer) Mies van
Hout
Zó moe en toch klaarwakker
(Hoogland & Van Klaveren)
Susanne Strasser, vertaald door
Berd Ruttenberg
De boer en de dierenarts (De
Eenhoorn) Pim Lammers en Milja
Praagman
De grote vijf (Clavis) Bella
Makatini en Judi Abbot
Otto groot, Otto klein (Lannoo)
Tom Schamp

Jeugdeducatiefonds
Het Jeugdeducatiefonds heeft
vrijdag 17 januari in het bijzijn
van de Amsterdamse wethouder
voor onderwijs, Marjolein
Moorman, een aantal
Noord-Amsterdamse scholen,
waaronder de IJdoornschool,
gecertificeerd.
Het onderstaande stukje stond
naar aanleiding hiervan in het
Noord-Amsterdams Nieuwsblad:

Peter Snijders, directeur OBS de
IJdoornschool: 'Mooi dat juist in
Amsterdam meerdere scholen
deze kans grijpen en dat de
100ste deelnemende school OBS
de Blauwe Lijn in Zuid-Oost is.
Helemaal mooi was dat zoveel
scholen juist uit
Amsterdam-Noord en van
Innoord het belang van het
Jeugdeducatiefonds inzien. De
certificering was een feestje,
mede dankzij het leuke optreden
van een aantal kinderen. De
aanwezigheid van de wethouder
geeft ook aan hoe belangrijk zij
dit vindt'.
'Innoord heeft onlangs een
nieuwe koersnotitie gelanceerd
waarin zij hun ambities voor de
komende vier jaar beschreven.
Een belangrijk speerpunt hierin is
kansengelijkheid voor alle
leerlingen. De certificatie van het
Jeugdeducatiefonds kan hier een
mooie bijdrage aan leveren'
aldus Merel Kokhuis,
bestuursbureau Innoord.
Snijders: 'Het
Jeugdeducatiefonds helpt om de
ontwikkelingskansen van
kinderen die opgroeien vanuit
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een achterstand te vergroten en
zo kansenongelijkheid te
verkleinen. Als school kunnen we
dankzij de certificering
aanvragen bij het fonds
indienen. De juf of meester weet
als geen ander wat nodig is
zodat geldgebrek minder een
belemmering wordt in de
ontwikkeling van kinderen. Net
als onze school vindt het
Jeugdeducatiefonds het van
groot belang dat alle kinderen
zich zo goed mogelijk kunnen
ontwikkelen en dat hun talenten
zo goed mogelijk benut worden.'
'Met het Jeugdeducatiefonds is
er een directe lijn met het
bedrijfsleven en andere
instanties die zich binnen deze
problematiek in willen zetten. Wij
zijn als school net gestart en
hebben onlangs een kind kunnen
helpen met een voor velen klein
en simpel iets.. een slot op zijn
fiets! In de toekomst hopen we
vooral een beroep te kunnen
doen op het Jeugdeducatiefonds
als het gaat om
talentontwikkeling en sociale en
maatschappelijke integratie',
geeft Snijders aan.
'Het Jeugdeducatiefonds helpt
om de ontwikkelingskansen van
kinderen die opgroeien vanuit
een achterstand te vergroten.
Leraren zien de tweedeling in de
samenleving toenemen en het
wordt pijnlijk duidelijk, dat de
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problemen in het basisonderwijs
de meest kwetsbare kinderen
het hardst treffen.’
de link naar het artikel:
https://www.rodi.nl/regio/amste
rdam-noord/169604/jeugdeduca
tiefonds-op-scholen-in-noord-
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Luizencontrole

Ouderbijdrage

Na de voorjaarsvakantie zal er
weer een luizencontrole
plaatsvinden. We verzoeken u de
eerste dagen na de vakantie
hiermee rekening te houden door
het haar van uw kind niet te
vlechten. Dit is gewoonweg niet
handig tijdens een controle. Bij
voorbaat dank voor uw
medewerking.
Meer informatie over hoofdluis en
de behandeling hiervan vindt u
op https://www.rivm.nl/hoofdluis

De IJdoornschool heeft een
enthousiaste Oudercommissie die
de school helpt bij de vele
activiteiten die er in de loop van
het jaar zijn. Deze activiteiten
worden voor een groot deel
betaald uit het ouderbijdrage.
Denk hierbij aan: schoolreisjes,
Sinterklaas, kerst, film, afscheid
groep 8, disco-avond, drankjes
bij sportdagen, bezoek aan Artis,
schoolzwemmen en speciale
projecten.

TIPS

Voor dit schooljaar 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 kind of meer
geldt een korting van €5.

Stichting Wijsneus organiseert in
de voorjaarsvakantie weer
diverse activiteiten. Een greep uit
hun programma in de vakantie:

Inschrijving nieuwe
leerlingen
Rond de derde verjaardag van
uw kind heeft u van de gemeente
Amsterdam een brief en een
aanmeldformulier ontvangen. Dit
levert u in op de school van uw
eerste voorkeur.
De plaatsing gebeurt automatisch
op basis van de door u
aangegeven voorkeuren en de
voorrangsregels. Minimaal 6
maanden voordat uw kind naar
de basisschool gaat, krijgt u te
horen op welke school een plaats
voor uw kind is gereserveerd.
Wordt uw kind
binnenkort al 4
jaar oud? Vergeet
dan niet hem of
haar zo spoedig
mogelijk aan te
melden!
Meer informatie
over de aanmeldprocedure vindt
u op:
https://www.amsterdam.nl/onder
wijs-jeugd/basisonderwijs/aanme
lden/.

Indien u de vrijwillige
ouderbijdrage nog niet heeft
betaald, wilt u dit dan doen op
onderstaand nummer onder
vermelding van de naam en
groep van uw kind?

VOORJAARSVAKANTIE

Masterclass Theater bij de
DAT!school, Kinder Kook Resto in
de Waterlandpleinbuurt & Dance
Bootcamp bij Solid Ground
Movement! Zit jij in groep 4 of
hoger? Geef je op en doe mee!
Lees alle info op
https://sterrenmakers.nl

Innoord t.a.v. Ouderraad
IJdoornschool:
IBAN: NL 21 RABO 0330 8201 17
Voor het meerdaagse
schoolkamp van groep 8 wordt
een extra vergoeding van €50
gevraagd, naast de reguliere
ouderbijdrage. Deze wordt apart
in rekening gebracht.
Ouders met een stadspas kunnen
deze op school laten scannen. De
gemeente betaalt de €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 van
de Voort van stichting Doras.
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In de voorjaarsvakantie is er bij
NEMO van alles te beleven. Van
15 februari t/m 1 maart 2020 kun
je genieten van extra workshops
en demonstraties. NEMO is in de
vakantie ook op maandag open.
In NEMO ontdek je hoe nuttig en
leuk 'maken' is. Zo maak je in De
Werkplaats je eigen tandwielen. In
het Laboratorium word je zelf een
wetenschapper met een witte
labjas aan. Zet je veiligheidsbril
op en ga aan de slag met
experimenten en proefjes.
NEMO’s Kettingreactie in deze
vakantie extra vaak te zien.
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