Nieuwsbrief 02 / 15 september
Beste ouders/ verzorgers,
De week is weer voorbij gevlogen! En wat een prachtig nazomerweer was het. Geen
verkoudheidsklachten onder het personeel waardoor iedereen gewoon aanwezig was. Het leek wel
eventjes alsof er geen Corona was. Toch weten we dat de herfst eraan komt en hebben we met
het team gewerkt aan de uitwerking van een vervangingsprotocol. Zo zijn we straks goed
voorbereid. Hierover leest u verderop in de nieuwsbrief meer. Ook kunt u lezen dat de onderbouw
is gestart met het thema Dinosaurussen.
Vooruitblik
woensdag 23 september
donderdag 24 september
woensdag 30 september

Nationale kraanwaterdag
Schooltuinen groep 7
Start kinderboekenweek

Team flits
Beste ouders/verzorgers,
Misschien heeft u mij al gezien op het school, maar via deze
weg stel ik mij graag nog even aan u voor. Mijn naam is
Anuska Bechan en ben sinds 17 augustus werkzaam bij de
IJdoornschool. Ik sta voor groep de kikkers, samen met juf
Bianca. Mijn werkdagen zijn woensdag en donderdag.
Ik ben getrouwd en woon in Amsterdam noord. Ik heb drie
kinderen, twee jongens van 5 en 7 jaar en een meisje van 2
jaar. Dit schooljaar is mijn eerste jaar in het onderwijs. Hiervoor heb ik een half jaar stage gelopen
op verschillende basisscholen en gaat mijn reis verder op de ijdoornschool. Met juf Bianca en de
kinderen van de groep Kikkers gaan we er een heel mooi en leerzaam jaar van maken.
Volgende week stellen wij Andrijana aan u voor.

Kort nieuws
Wist u dat de voorschool, de kleutergroepen en de groepen 3 zijn gestart met het thema
Dinosauriërs? Wij vinden het ontzettend jammer dat u de school niet in kunt want de klassen en
het leerplein zien er prachtig uit.

Vervangingsprotocol
Goed nieuws! Onderwijzend personeel krijgt voorrang bij de teststraat van de GGD. Dit zal
volgende week ingaan. Dit betekent hopelijk dat wij leerkrachten minder lang kwijt zijn. Wij
hebben met het team onderstaand protocol opgesteld. Gekeken naar hoe zelfstandig de leerlingen
zijn en hoeveel hulp de leerlingen nodig hebben bij het schoolwerk. Wij gaan er als school niet aan
ontkomen om klassen naar huis te sturen maar zullen dit wel eerlijk over alle groepen gaan
verdelen. Dus het kan voorkomen dat de leerkracht van uw kind wel aanwezig is maar dat de
groep toch vrij is omdat de leerkracht voor een andere groep wordt gezet. Het protocol is op 15
september besproken en goedgekeurd door de MR.

Groep

Leerkracht thuis door RIVM richtlijnen
Covid-19

Leerkracht ziek

Kleutergroepen:
Vlinders,
Dolfijnen, Kikkers
en Tijgers

Leerlingen worden verdeeld over de overige
kleutergroepen.

1. Invaller zoeken
2. Leerlingen verdelen over
de overige
kleutergroepen.
3. Groep vrij geven

groep 3

Leerlingen krijgen in de klas online onderwijs
van de leerkracht die thuis zit.
Ambulant personeel wordt ingezet ter
ondersteuning in de klas.

1. Invaller zoeken
2. Ambulant personeel
inzetten voor de groep
3. Groep vrijgeven

groep 4
groep 4/5
groep 5

Leerlingen krijgen in de klas online onderwijs
van de leerkracht die thuis zit.
Ambulant personeel wordt ingezet ter
ondersteuning in de klas.

1. Invaller zoeken
2. Ambulante personeel
inzetten voor de groep
3. Leerlingen verdelen over
groepen 3 t/m 8

groep 6

Leerlingen krijgen thuis online les van de
leerkracht. Halen om 8:30 hun Chromebook op
school op. Les thuis start om 9:30 van de
leerkracht thuis.

1. Invaller zoeken
2. Leerlingen verdelen over
groep 3 t/m 8
3. Groep vrijgeven

groep 7

Leerlingen krijgen thuis online les van de
leerkracht. Halen om 8:30 hun Chromebook op
school op. Les thuis start om 9:30 van de
leerkracht thuis.

1. Invaller zoeken
2. Leerlingen verdelen over
groep 3 t.m 8
3. Groep vrijgeven

groep 7/8
groep 8

Leerlingen krijgen thuis online les van de
leerkracht. Halen om 8:30 hun Chromebook op
school op. Les thuis start om 9:30 van de
leerkracht thuis.

1. Invaller zoeken
2. Leerlingen verdelen over
groep 3 t/m 8
3. Groep vrijgeven

Mocht de leerkracht van uw kind afwezig zijn dan wordt u via Parro verder geïnformeerd over de
stappen die genomen worden. Wij hopen met dit protocol de herfst én winter door te komen met
zo min mogelijk lesuitval voor de leerlingen.

Familieschool
Deze week is de ontwerper van het nieuwe Groene Schoolplein langs gekomen om met
leerkrachten en leerlingen te praten.
Waarom een nieuw schoolplein?
We willen dat ons schoolplein een ‘gezond’ schoolplein
wordt, waar alle kinderen dagelijks
worden uitgedaagd om meer te bewegen. Een
schoolplein voor actief en rustig spel waar kinderen
veilig en prettig kunnen spelen.
We willen op ons eigen plein lesgeven, zoals
biologielessen, natuur- en milieueducatie of te
gebruiken als expositieruimte, buitenatelier of theater.
We willen een schoolplein waar iedereen enthousiast
over is. Waar voor iedereen een plek is
voor ontmoeting en ontspanning.
Wij horen ook graag de mening van de ouders en gaan volgende week de ouders van de
ouderraad benaderen om mee te denken. Mocht u niet in de ouderraad zitten maar wel graag mee
willen praten dan kunt u dat bij ons kenbaar maken. Geeft u dit via de mail door aan
m.ferwerda@innoord.nl en dan wordt u ook uitgenodigd.
Scannen stadspas ouderbijdrage
Annet van der Voort is volgende week nog niet aanwezig omdat zij op vakantie is maar maandag
28 september is zij weer in school voor het scannen van de stadspassen voor de ouderbijdrage en
het schoolreisje!

Fijn

weekend allemaal!

