Nieuwsbrief 01 / 11-09-2020
Beste ouders/ verzorgers,
De vierde schoolweek zit er alweer op! We beginnen allemaal weer in ons ritme te komen. Toch
blijft het gek om geen ouders in de school te mogen ontvangen. De afgelopen weken stonden in
het teken van de verwachtingsgesprekken. Allemaal binnen een tijdslot om het “verkeer” in de
school te reguleren. Fijn dat u allemaal netjes op tijd was om dit mogelijk te maken. De komende
week worden de laatste gesprekken gevoerd.
U zult vanaf nu wat vaker van ons een nieuwsbrief ontvangen. Dit heeft als reden dat wij u graag
op de hoogte houden van alles wat er op school speelt. In de huidige tijd, wijzigt informatie snel en
is het van belang snel informatie te kunnen geven. Door wekelijks aan het einde van de week een
korte nieuwsbrief te sturen kunnen wij terugblikken op de afgelopen week en vooruitblikken op de
week die gaat komen.
Vooruitblik
maandag 14 september
maandag 14 september
Donderdag 17 september

MR vergadering
week van de verwachtingsgesprekken
schooltuinen groep 7

Team flits
Mooi nieuws van juf Maaike, zij is zwanger van haar eerste kind.
Dit schooljaar zijn er ook nieuwe gezichten in de school. Anuska is dit schooljaar gestart als
zij-instromer bij de Kikkers (1/2) en in groep 7 van Manuella is Andrijana gestart als LIO-stagiaire.
In de volgende nieuwsbrief zullen zij zich kort even voorstellen.
Kort nieuws
In het nieuws heeft u vast vernomen dat het testen op Corona veel langer duurt dan 1 of 2 dagen.
Wij hebben hier op school helaas ook mee te maken. Dit heeft als gevolg dat leerkrachten bijna de
hele week afwezig zijn. Dit samen met het al aanwezige lerarentekort maakt dat het heel moeilijk
is om voor alle klassen vervanging te regelen. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om aan ouders te
vragen om kinderen thuis te houden. Wij zijn druk bezig met het opstellen van een protocol in
geval van ziekte en afwezigheid van leerkrachten. In deze gevallen willen wij het thuisonderwijs
weer gaan inzetten zodat het onderwijs gecontinueerd kan worden.
In de volgende nieuwsbrief zal ik u daar meer over vertellen. Voor nu willen wij u in ieder geval
hartelijk bedanken voor uw begrip en medewerking tot nu toe.
Parro app: veel ouders hebben problemen ondervonden met het koppelen van de juiste leerkracht
in de Parro app. Gelukkig zijn er al veel ouders geholpen maar mocht dit bij u nog niet het geval
zijn dan kunt u op dinsdagochtend en donderdagmiddag terecht bij George, onze ICT er in de hal.

Familieschool
In 2019 is de IJdoornschool gestart met de Familieschool.
Wat willen we eigenlijk met die Familieschool?
We willen dat de IJdoornschool een netwerk wordt van
maatschappelijke partners.
De IJdoornschool moet de basis worden waar ouders terecht
kunnen voor allerlei zaken en wij willen de kinderen veel extra
activiteiten onder én na schooltijd aanbieden.
In dit schooljaar zijn wij o.a. bezig met:
● De nieuwe schoolbibliotheek
● Een sport- en spelbegeleider voor in de pauzes en na schooltijd.
● Het aanleggen van een nieuw groen schoolplein
● Samenwerking met Studiezalen, profijtklassen voor groep 8 voor 20 lesweken.
● Het aanbieden van ouder studiezalen.
● Wijk studiezalen waar wij als school de locatie voor de buurt leveren.
Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden van alle ontwikkelingen binnen de Familieschool.
Scannen stadspas ouderbijdrage
Ook dit jaar vragen we u om de ouderbijdrage te betalen. U ontvangt
binnenkort een brief van Marijke hoe u dat via IBAN kunt doen, maar
veel ouders en kinderen kunnen ook gebruik maken van betaling met
de stadspas. De nieuwe stadspas lag bij de meeste mensen eind
augustus op de deurmat. U kunt op maandagochtend de stadspas van
uw kind bij Annet (Doras) laten scannen. Via de Stadspas krijgen wij als
school per kind een vergoeding van €55,00.
GMR
Wij zijn op zoek naar u als oudervertegenwoordiging van de IJdoornschool in de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor komend schooljaar. In de GMR worden
stukken die het bestuur opstelt voor de scholen besproken. Denk hierbij aan de bestuursbegroting,
het noodplan lerarentekort en het jaarplan van het bestuur. Deze stukken zijn van groot belang
voor de scholen.
De IJdoornschool is één van de 16 scholen van Innoord. Alle scholen worden door één ouder en één
leerkracht vertegenwoordigd in de GMR. De GMR vergadert 5 a 6 keer per jaar op donderdag van
18.00 uur tot 20.30 uur. De vergaderingen vinden plaats op het bestuurskantoor.
Heeft u interesse voor de GMR, dan kunt u zich opgeven via mr@ijdoornschool.nl. Indien er
meerdere ouders interesse tonen, zullen we verkiezingen uitzetten.
Kinderrijk
Wist u dat er 2 HDO groepen zijn in het schoolgebouw van de
IJdoornschool?
De HDO groepen zijn 5 dagen per week geopend vanaf 8.3014.00u Wij zijn gesloten tijdens de schoolvakanties.
Wat doen wij op de HDO?
Op de HDO (halve dagopvang) groepen vangen wij dagelijks 16 kinderen per groep op in de leeftijd
van 2-4 jaar. Wij bieden de kinderen activiteiten aan volgens een VVE programma (Voor en
Vroegschoolse Educatie). Wij werken met thema’s die veelal overlappen met de thema’s van

school. Deze worden uiteraard aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Verder begeleiden wij de
kinderen met de Nederlandse taal, grove en fijne motoriek en het samenspel in een groep.
Momenteel staat het thema: Vormen en kleuren centraal. Wij leren de kinderen welke vormen er
zijn en benoemen de kleuren. Dit doen we spelenderwijs door veel liedjes te zingen, boekjes te
lezen en in kleine groepjes te oefenen.
Binnenkort staat het thema: Dino’s centraal op de groep. Welke Dino is groot? Welke is klein?
Waar wonen dino’s etc.
Wilt u meer informatie over de HDO kunt u bellen naar 020 4260866 (afdeling kindplanning) of
loop even langs!

BSO KinderRijk (buitenschoolse opvang)
Wist u dat wij naschoolse opvang bieden voor de kinderen van de IJdoorn en de 5 sterrenschool?
De groep bestaat uit kinderen van groep 1 tot groep 8. Wij zijn 52 weken per jaar geopend vanaf
14.00u tot 18.30u. Tijdens de studiedagen en schoolvakanties zijn wij geopend vanaf 8.15u tot
18.30u
Wat doen wij op de BSO?
BSO IJdoorn, dat is opvang en onderwijs onder één dak. En dat biedt rust, voor ouders en voor
kinderen. Ook vormt het een betere basis voor begeleiding, omdat school en opvang ook
inhoudelijk samenwerken. Er wordt geluisterd naar de interesse van de kinderen en vanuit hier
verzinnen wij activiteiten op leeftijdsniveau. Er wordt geknutseld, gespeeld, spelletjes gedaan,
buiten gespeeld etc. Iedere dinsdag wordt er gekookt door de medewerker en krijgen de kinderen
een warme maaltijd.
Momenteel staat het thema Jungle centraal op de BSO. Via onze ouderapp ontvangen de ouders
ons activiteitenprogramma.
Wilt u meer informatie over de HDO kunt u bellen naar 020 4260866 (afdeling kindplanning) of
loop even langs!
Buurtgezinnen
Buurtgezinnen zoekt voor overbelaste gezinnen, zonder netwerk, een steungezin in de buurt. Een
steungezin helpt en biedt steun gericht op de kinderen in het gezin. Voor een nieuw Turks gezin in
de Waterlandpleinbuurt zoeken we op dit moment een steungezin. Lijkt het jou leuk om in contact
met hen te komen en Turks met deze buurvrouw te spreken? Heb je ook kleine kinderen en lijkt
het je fijn om samen te kletsen of andere dingen te ondernemen? Meld je dan aan bij Gonda via
gonda@buurtgezinnen.nl of 06-304 97 668.
Voor meer informatie kijk op:
https://www.buurtgezinnen.nl/gezocht-buurvrouw-om-samen-te-kletsen-terwijl-de-kinderen-spe
len/

Degerli mahalle sakinleri, Waterlandplein mahallesinde kucuk cocuklari olan ve Turkce konusan bir
destek ailesi araniyor. Daha fazla bilgi icin Gonda ile iletisime gecebilirsiniz (06-30497668)

Fijn

weekend allemaal!

