Nieuwsbrief 03/ 25 september
Beste ouders/ verzorgers,
Deze week is weer voorbij gevlogen! En wat hebben de kinderen hard gewerkt. Alle toetsen van
vorig jaar zijn afgenomen. Wij gebruiken deze toetsen om te kijken waar de kinderen op uit vallen.
Hierdoor weten wij precies welke lesstof wij nog aan moeten bieden. Wij vragen u thuis om ook op
deze manier naar de toetsen kijken. Sommige kinderen zijn vooruit gegaan, sommigen achteruit.
Dat geeft niets, wij hebben dat nu goed in beeld en gaan daar veel aandacht aan besteden op
school.
Het team is druk bezig met alle voorbereidingen van de Kinderboekenweek 2020. Deze start op
woensdag 30 september. Het thema is: En toen…. Voor de feestelijke opening zullen alle juffen en
meesters verkleed zijn als een historisch figuur voor een vossenjacht in de school.
Dat zullen de kinderen leuk gaan vinden!

Vooruitblik
Maandag 28 september
Woensdag 30 september
Donderdag 1 oktober

Poppentheater voor de kleuters en de groepen 3
Opening Kinderboekenweek 2020
Studiedag IJdoornschool, alle leerlingen zijn vrij

Team flits
Mijn naam is Andrijana Markovic. Ik ben een student aan de Hogeschool
van Amsterdam en ik zit nu in mijn laatste jaar van de opleiding tot
leerkracht. Dit jaar loop ik mijn leerkracht in opleiding (LIO) stage, in groep
bij juf Manuella. Ik zal het komende schooljaar op de donderdag en vrijdag
voor de groep staan. Ik heb hier erg veel zin in! Ik wilde mij op deze manier
even aan jullie voorstellen.
Groetjes,
Andrijana

7

Kort nieuws
Covid-19 testbeleid
Het voorrangsbeleid voor het testen voor onderwijspersoneel is ingegaan. Dat is natuurlijk super
fijn! Wat helaas nog minder goed gaat is het geven van een snelle uitslag. Door overbelasting van
het systeem moeten leerkrachten vaak alsnog lang op de uitslag wachten. Deze week hebben wij
daardoor bij twee groepen aan de ouders moeten vragen om de kleuters die 4 jaar zijn een dagje
thuis te houden.

Sportdag
Vandaag was de atletiek sportdag van de groepen 6, 7 en 8. Wat hadden wij een geluk met het
weer! De kinderen hebben op het grote veld bij het winkelcentrum heerlijk kunnen rennen, gooien
en vooral zweten! In de middag heeft ieder kind een diploma mee naar huis gekregen met de
behaalde prestaties! Goed gedaan allemaal!

Ouderraad
Afgelopen donderdag waren een aantal leden van de ouderraad gekomen om samen koffie te
drinken bij de buren, de muziekschool. Wij hebben met elkaar gepraat over de plannen van de
familieschool en welke activiteiten ouders zouden willen ondernemen.
We gaan dit jaar goed met elkaar onderzoeken hoe wij de ouderraad gaan organiseren en welke
invulling het beste past bij de ouders en de school. Het was een heel fijne bijeenkomst en over een
aantal weken spreken wij weer met elkaar af. Mocht u niet in de ouderraad zitten maar lijkt u het
wel leuk om deel te nemen? U bent van harte welkom en kunt zich melden bij Marijke via
m.ferwerda@innoord.nl.
Studiezalen voor moeders
Vanaf 23 september 2020 is Studiezalen voor moeders gestart op de IJdoornschool. Heeft u
behoefte aan het vergroten van uw kennis over opvoedkundige, pedagogische en maatschappelijk
onderwerpen? Of heeft u ondersteuning nodig bij uw (hulp)vragen? Studiezalen voor moeders
gaat samen met u aan de slag met interessante projecten, zoals: sociale media en wonen in
Amsterdam. Het zijn leerzame en leuke bijeenkomsten waarbij u van en met elkaar kan leren. De
bijeenkomsten zijn elke woensdagochtend van 9.15 uur tot 12.00 uur in de ouderkamer op de
IJdoornschool. Mocht u interesse hebben, er is nog plek. U kunt zich elke woensdag aanmelden
tussen 9.00-12.00 uur of via youssra@studiezalen.com/ 0615424956.

Te laat komen
Gelukkig komen er al heel veel kinderen op tijd op school, maar wij merken ook dat er nog
regelmatig kinderen te laat komen. Dat vinden wij jammer. De lessen starten om 8.30 uur.
Kinderen die te laat komen verstoren de les en missen zo belangrijke lesstof. Wilt u erop letten dat
uw kind op tijd op school komt? De deur is vanaf 8.20 uur geopend.

OKA, Ouder- en Kindadviseur
Mijn naam is Ikram Boudount en ik ben Ouder- en Kindadviseur op de
IJdoornschool. In deze onzekere en kwetsbare tijden in verband met het
Corona virus kan ik mij goed voorstellen dat er v
 eel van u als ouder gevraagd
wordt. Soms is het antwoord niet zo simpel! De vraag die kinderen nu vaak
aan hun ouders stellen is:wanneer wordt ons leven weer normaal en
verdwijnt het corona virus? Dit is een lastige vraag om te beantwoorden,
toch is het goed om met uw kind in gesprek te gaan. Het bieden van een
veilige plek thuis en op school is nu extra belangrijk. Mocht u hier tegenaan
lopen dan wil ik u hier graag in ondersteunen. Schroom niet om contact met
mij op te nemen. Maar ook voor andere zaken die u en/of uw kind
bezighouden. U kunt bij mij terecht met verschillende vragen over opvoeden
& opgroeien, of bijvoorbeeld informatie over het tegengaan van pesten of voor het volgen van
een training voor uw kind. Ook bieden wij cursussen voor ouders, hierbij kunt u denken aan de
Triple P (online) cursus. Het kan zijn dat u al geholpen bent met wat tips en adviezen. Mocht het
toch wat ingewikkelder liggen dan kan ik samen met u een plan opstellen, en indien nodig verwijs
ik u door naar specialistische hulp. Op het prikbord op school hangen mijn contactgegevens en ik
zal ze ook hier vermelden. I.boudount@oktamsterdam.nl
Telefoon: 06 57607404

Fijn

weekend allemaal!

