
 
 

 

Nieuwsbrief 16/ 15 februari 2021 
 

 
Beste ouders/ verzorgers,  
We gaan de laatste week in voor de voorjaarsvakantie. Wat een is het een onrustige 
periode geweest; lockdown, verschillende in- en uitlooptijden en ingangen, sneeuw en 
ijzel. We hopen dat het na de voorjaarsvakantie een rustigere tijd wordt. In deze 
nieuwsbrief leest u de laatste updates van alles wat er speelt op school.  
Ik wens u veel leesplezier!  
 
Klassen vaker thuis houden 
Door de verscherpte maatregelen mogen wij leerlingen van verschillende klassen niet met 
elkaar mengen. Dit betekent dat bij een afwezige leerkracht de leerlingen niet meer 
verdeeld kunnen worden over de andere groepen. Dit heeft als gevolg dat wij vaker aan u 
moeten vragen om uw kind een dag thuis te houden bij een zieke of afwezige leerkracht.  
 
 
Aanpassing privacy voorkeuren in Parnassys 
Als een leerling besmet is met het coronavirus doet de GGD een bron- en 
contactonderzoek. Hiervoor vraagt de GGD de telefoonnummers van ouders in de 
desbetreffende groep. Wij mogen niet zonder uw toestemming uw telefoonnummer 
delen. U kunt ons uw voorkeur laten weten via Parnassys. Via de leerkracht krijgt u 
binnenkort via de Parro de instructies hoe u dit kunt doen.  
 
 
 
Personele zaken 
Met Diane (groep dolfijnen) gaat het stukken beter en zij is aan het re-integreren. Zij zal 
na de voorjaarsvakantie weer werkzaamheden oppakken met haar eigen groep. In welke 
vorm dit zal zijn daar worden de ouders van de dolfijnen over geïnformeerd.  
Marije (groep 3A) zal starten met haar re-integratie op een andere school van Innoord. 
Ter vervanging van Marije is er een nieuwe collega gestart om extra te ondersteunen in 
groep 3A. Felicia Veenstra is haar naam en zij werkt op de woensdagen en de vrijdagen.  
 



 
 
 
Doelab  
De scholen zijn weer open, ook het Doelab op IJdoorn. Sinds afgelopen vrijdag is er een 
nieuwe juf in het Doelab; juf Kaija. Zij volgt juf Roos op die dit schooljaar gestart is. 
 
Groepjes kinderen uit groep 5 t/m 7 ontvangen ondernemend en passend onderwijs 
gedurende 1,5 uur per week voor het hele schooljaar. De kinderen uit de eigen klas 
(groepjes van 3- 6 leerlingen) zitten op vrijdag bij elkaar en gelukkig kunnen we daardoor 
ook Corona-proof aan de slag. 
 
Het Doelab is op IJdoorn naast het lokaal van groep 8, in het handvaardigheidslokaal.  
De leerlingen doen succeservaringen op die ze weer mee terug nemen naar de klas. We 
leren doorzetten, een growth Mindset ontwikkelen en vooral heel veel leuke en 
afwisselende activiteiten in het Doelab. Er wordt thematisch gewerkt en de lessen zijn 
vooral heel praktisch. 
 
De onderwerpen kunnen zijn: ICT, techniek, koken, handenarbeid, tuinieren, werken met 
textiel, stages en ondernemen. In ieder thema zijn algemene doelen beschreven en wordt 
er aan persoonlijke doelen gewerkt waar ze in de klas weer mee verder gaan.  
 
Afgelopen vrijdag en volgende week staan in het teken van kennismaken met de nieuwe 
juf, activiteiten om te werken met de leerkuil en met Growie en Fixie, de denkrobots van 
het Doelab. We spelen ook verschillende denkspellen om te leren doorzetten. En we doen 
een paar challenges om oplossingen te bedenken.  We proberen geregeld een stukje over 
het Doelab in de nieuwsbrief te zetten, zodat jullie ook kunnen volgen wat wij allemaal 
doen. Na de voorjaarsvakantie start ons nieuwe project.... 
 
 
Citotoetsen en rapporten 
Op 9 maart beginnen de CITO-toetsen voor de groepen 3-7. De leerlingen zijn dan alweer 
even naar school geweest en als het goed is, weer helemaal gewend. De resultaten van 
de M-toetsen van groep 8 waren goed gemaakt. Uiteraard bekijken we de resultaten 
tegen het licht van lockdown. De uitslagen worden meegenomen in het rapportgesprek. 

De rapportgesprekken worden gehouden na de toetsperiode. Hiervoor krijgt u een 
uitnodiging van de leerkracht van uw kind via Parro. Of dit digitaal of fysiek plaatsvindt is 
afhankelijk van de dan geldende maatregelen.  

 
Definitieve adviezen groep 8  
Alle leerlingen en hun ouders/verzorgers, hoorden deze week hun definitieve advies voor 
het Voortgezet onderwijs. Dat gebeurde in een online gesprek met de leerkracht. Tot 8 
maart kunnen de leerlingen nog scholen bezoeken. Daarna kan het aanmeldformulier 



worden ingeleverd bij de eerste school naar keuze. Het aanmeldformulier krijgt u van de 
leerkracht. 

 
Sneeuw op de IJdoornschool 
Op de eerste maandag na de lange Lockdown waren we klaar om alle kinderen weer met 
open armen te ontvangen. Maar de natuur had andere plannen… 
Er viel op zondag zoveel sneeuw dat de leerkrachten, die voor een groot deel buiten de 
stad wonen, met geen mogelijkheid naar school konden komen. 
Voor het eerst in jaren hadden we “sneeuwvrij”!! 
Een mooie witte wereld, waarin de kinderen heerlijk gespeeld hebben! 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

FIJNE WEEK ALLEMAAL!    


