maart 2020

Beste ouders en verzorgers,
Na een aantal weken storm en
regen hopen we dat we de
komende periode eindelijk een
beetje voorjaar gaan krijgen in
Nederland.
Volgens
ons
is
iedereen daar wel aan toe. En de
kinderen helemaal!

De kinderen van groep 8 kunnen
zich vanaf as. maandag aan gaan
melden
op
het voortgezet
onderwijs. We hopen dat er veel
open dagen en middagen zijn
bezocht en dat iedereen een
goede keus heeft kunnen maken.
Spannend!
In de hal zijn we de afgelopen
week gestart met de mogelijkheid
voor u als ouders en verzorgers
om
op
school
het
oudertevredenheidsonderzoek in
te vullen op een chromebook.

Mooi om te zien dat zoveel
ouders hieraan mee willen
werken en dat we dan ook een
goed algemeen beeld krijgen wat
ouders en verzorgers van de
IJdoornschool
vinden.
Bij
voorbaat dank hiervoor en mocht
u dit nog niet hebben gedaan…
ook de komende week zullen de
chromebooks om 8.30 uur en
14.00 uur iedere dag voor u klaar
staan; het kost u maar een paar
minuten en de vragenlijst is
eenvoudig in te vullen.

We wensen u veel leesplezier
met deze maandelijkse
nieuwsbrief.
Vriendelijke groet,
Mirjam Bremer & Peter Snijders
directie OBS de IJdoornschool
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AGENDA
di. 3 maart
● groep 4A bezoek Hortus
vr. 6 maart
● markt DoeLab
(14.00
- 15.00 uur)
ma. 9 maart
● ouderworkshop
“opvoeden in het
verkeer” (13 - 14 uur)
ma. 9 t/m vr. 13 maart
● projectweek “de Week
van het Verkeer 2020”
di. 17 maart
● groep 3A en 3B
bezoek Eye
do. 19 maart
● groep 3A en 3B
“Leesfeest” in de OBA
vr. 20 maart
● Juffendag gr. 1/2
di. 24 maart
● groep 4B bezoek Hortus
do. 26 maart
● groepen 8
Kunstschooldag
vr. 27 maart
● ouderkamer (8.30 uur):
koffie en thee met de
directie
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LEESTIPS
Dit keer geen echte boekentips
maar wél een tip die met lezen te
maken heeft; van 15 februari t/m
28 maart organiseert de OBA
(Openbare
Bibliotheek
Amsterdam) het Leesfeest in de
OBA!
Letters,
woorden,
zinnen…
tijdens het Leesfeest brengt de
OBA eenn ode aan lezen en
verhalen!
Er worden ook extra feestelijke
voorleesactiviteiten
georganiseerd voor kinderen
vanaf 6 jaar in OBA-vestigingen
door de hele stad. Kijk in de
agenda voor een activiteit bij de
OBA Waterlandplein en kom
langs!

Geef een boek cadeau!
Boekhandels en diverse andere
organisaties geven sinds een
aantal jaren de mogelijkheid om
op een goedkope manier een
klassiek
jeugdboek aan te
schaffen. Dit jaar kunt u voor
€2,00 het boek “Koning van
Katoren” kopen bij de meeste
boekhandels. De actie loopt al
vanaf 7 februari, dus wees er
snel bij.
Vanaf 10 april kunt u ook
goedkoop
een
prentenboek
aanschaffen. Voor € 2,50 is dan
“Woeste Willem” te koop in de
boekhandels.

Buurtgezinnen.nl

In ieder gezin zit het weleens
tegen. Soms duurt zo’n periode
te lang en stapelen problemen
zich op. En als je dan geen
steunend netwerk hebt, loopt de
emmer al snel over… Voor die
gezinnen is ook in Amsterdam
Noord
het
initiatief:
Buurtgezinnen.nl.
Buurtgezinnen.nl zoekt voor
overbelaste
gezinnen
een
steungezin. Dit steungezin helpt
en biedt steun gericht op de
kinderen
in
het
gezin.
Buurtgezinnen.nl
wil
zo
voorkomen dat de kinderen
gaan
lijden
onder
de
gezinsproblemen.
Wilt
u
steungezin zijn of kunt u juist
steun gebruiken? Deze steun
varieert van een dagdeel per
week
tot
maximaal
een
weekend per 2 weken. Lees de
folder met voorbeelden uit de
praktijk of kijk op de website.
Aanmelden als steungezin of
vraaggezin kan ook via de
website.
Gonda
Hanskamp
(coördinator
Buurtgezinnen
Amsterdam Noord) komt graag
bij u langs om vrijblijvend kennis
te maken.
De Week van het Verkeer
2020
Op maandag 9 maart start de
Week van het Verkeer en is er
van 13.00 tot 14.00 een
ouderbijeenkomst “Opvoeden in
het
Verkeer"
op
de
IJdoornschool.
Al van jongs af aan kopiëren
kleine kinderen het gedrag van
volwassenen. Daarom hebben
ouders ook zo’n belangrijke taak
als verkeersopvoeder van hun
kind. Tijdens deze bijeenkomst
leert u hoe uw kind veilig kan
deelnemen aan het verkeer. Er
worden filmpjes getoond en tips
gegeven. Wij hopen u te zien!!!
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Aanmelding VO voor
leerlingen in groep 8
Vanaf maandag 2 maart
kunnen de leerlingen in de
groepen 8 zich aanmelden op
een school voor voortgezet
onderwijs.
De
aanmeldingsformulieren zijn
inmiddels uitgedeeld. U kunt
uw kind maar bij één school
aanmelden… de school die u
bovenaan op uw lijstje hebt
geschreven!
De aanmeldingsperiode is van
2 maart 2020 tot en met 13
maart 2020.

AKROS-cursus Taal en
Ouderbetrokkenheid
Sinds 2019 biedt AKROS
cursussen
Taal
&
Ouderbetrokkenheid aan op
verschillende basisscholen in
Amsterdam Noord. Dat doen
ze ook op de IJdoornschool.
Deze cursussen zijn bedoeld
voor ouder en opvoeders met
kinderen op de voorschool of
basisschool. De cursus duurt
elf weken en de ouders leren
vaardigheden die zij in
kunnen zetten om hun kind
op school te ondersteunen.
Hoe houd ik een gesprek met
de leerkracht? Wat staat er in
de nieuwsbrief van de
school? Hoe kan ik mijn kind
helpen in zijn of haar
ontwikkeling?
Bent
u
geïnteresseerd?
Inschrijfformulieren
voor
deze cursussen liggen bij
Marga (conciërge).
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Studiezalen voor
moeders
Naar aanleiding van het succes
van de studiezalen Primair
Onderwijs
en
Voortgezet
Onderwijs hebben enkele ouders
in het netwerk van onze
organisatie het verzoek gedaan
of er mogelijkheden zijn een
studiezaal voor ouders op te
zetten. Dit hebben wij gedaan!
Wij streven ernaar om medio
maart/ begin april te starten. De
groep zal bestaan uit minimaal 5
en maximaal 10 moeders uit
Amsterdam-Noord.

Het aankomend schooljaar gaan
wij aan de slag met 5
verschillende
projecten.
Elk
project bestaat uit ongeveer 8
thema lessen. Tijdens deze thema
lessen gaan wij ook op diverse
excursies. Met deze excursies
vergoten wij de kennis van land
en volk en de wereld bij de
moeders. Het uiteindelijke doel
van de studiezalen moeders is om
de hulpvragen van de ouders
goed in kaart te brengen en ze
daarin te ondersteunen.
Hoe meld je je aan?
De
aanmelding
is
heel
gemakkelijk! Bel of mail naar
onderstaande gegevens of kom
langs
op
donderdagochtend
tussen 9.00 - 12.00 uur in de
ouderkamer! Daarnaast kun je je
ook aanmelden via de leerkracht
van
uw
kind
of
andere
medewerkers van de school.
Telefoon: 06 15 42 49 56
Email: ouders@studiezalen.com
Wij kijken er naar uit en zien een
leerzame en vooral leuke tijd
tegemoet!
Bij vragen of andere suggesties
kan er ook uiteraard gebeld of
gemaild
worden
met
bovenstaande gegevens.

Ouderbijdrage
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.
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.
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?
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.

EN DAN
DIT
NOG...
Koffie en thee met de
directie
Als nieuwe directie op de
IJdoornschool willen we graag
(nog) meer contact met u als
ouders en verzorgers. We
gaan ook graag met u in
gesprek over alles wat met de
Ijdoornschool te maken heeft.
Natuurlijk kan dit altijd op
afspraak, maar we willen ook
graag eenmaal per maand tijd
vrijmaken om dit met u in de
Ouderkamer onder het genot
van een kop koffie of thee te
doen. We willen hier op
vrijdag 27 maart mee starten
om 8.30 uur.
Om dit in de toekomst een
IJdoornschool-traditie te laten
worden gaan we dit iedere
laatste vrijdag van de maand
doen. We hopen veel ouders
te zien en te horen!

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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Houd dus de agenda in de
nieuwsbrief in de gaten en tot
vrijdag 27 maart!
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Markt DoeLab

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:

Zoals u wellicht weet doet
een aantal kinderen bij ons op
school mee aan het DoeLab.
Deze
kinderen
zijn
de
afgelopen periode erg druk
geweest om een eigen
onderneming op te zetten.
Hiervoor hebben ze eerst een
goed idee moeten bedenken
maar
ook
een
ondernemingsplan
moeten
maken en hebben ze dit
ondernemingsplan bij “de
bank” moeten presenteren om
geld te kunnen lenen om hun
onderneming te starten.
Wat ze allemaal hebben
gedaan willen ze graag aan u
presenteren
tijdens
de
DoeLab Markt op vrijdag 6
maart van 14.00 tot 15.00
uur. Misschien kunnen ze
tijdens deze markt al wel de
eerste producten of diensten
van hun ondernemingen aan
u verkopen?
Komt u ook om te kijken hoe
hard deze kinderen hebben
gewerkt en hoe prachtig hun
ideeën zijn uitgewerkt?

FEEST!!!
IJspret
De afgelopen maand heeft de
IJspraktijk op het Waterlandplein
overheerlijke ijsjes uitgedeeld aan
onze leerlingen. De kleurplaat die
de kinderen hebben meegekregen
kan tussen 3 en 8 maart bij de
IJspraktijk worden ingeleverd
voor nóg een heerlijk ijsje.
Onderaan de bladzijde ziet u nog
enkele leuke foto’s van de ijspret.

Disco
Op 6 maart a.s. hebben we weer
de jaarlijkse disco voor de
groepen 6 t/m 8.
Dit jaar is het thema “GALA”.
De disco duurt van 18.30 uur tot
20.00 uur.
De kinderen komen over een
echte rode loper binnen en
kunnen in de fotohoek een foto in
een mooie lijst laten maken.
Alleen van zichzelf of met hun
vrienden of vriendinnen.
De laatste 10 minuutjes mogen de
ouders naar binnen om hun kind
op te halen en nog even mee te
dansen! We zijn heel benieuwd
hoe de kinderen eruit zullen zien
dit jaar, natuurlijk in hun mooiste
outfit!!
De muziek zal verzorgd worden
door DJ Dillon.

https://www.amsterdam.nl/onder
wijs-jeugd/basisonderwijs/aanme
lden/.

Juffendag
Vrijdag 20 maart vieren de juffen
in de groepen 1/2 samen hun
verjaardag. Het is dan Juffendag!
De hele dag is het feest en om
11.00 uur begint de prachtige
voorstelling “Muis is weg” die
verzorgd
wordt
door
“De
Mammies”. We hebben er nu al
zin in!

OBS de IJdoornschool - Alkmaarstraat 14 - 1024 TT Amsterdam

4

