Nieuwsbrief 18/ 16 maart 2021
Beste ouders/ verzorgers,
Vorige week was de week van het verkeer! Tijdens de Week van het Verkeer maken we
de leerlingen extra verkeers bewust. We willen allemaal dat iedereen veilig van en naar
school komt. Leerlingen uit groep 6 t/m 8 hebben met een speciale app en VR-bril veilig
leren fietsen door het verkeer. Ook tijdens de creatieve lessen binnen én buiten is er
aandacht besteed aan dit thema. Het waren leuke maar vooral ook leerzame lessen!

In de vooruitblik kunt u lezen dat de rapporten op 31 maart mee worden gegeven naar
huis. Aan alle ouders de oproep om het rapport mapje mee naar school te geven zodat
het nieuwe rapport erin kan.

Vooruitblik
Woe 31 maart
Rapport mee groep 3 t/m 8
Do 1 april
Studiedag IJdoornschool vrij
Vrij 2 april
Goede vrijdag IJdoornschool vrij
Ma 5 april
Tweede Paasdag IJdoornschool vrij
6-4 t/m 16-4
Rapportgesprekken groep 3 t/m 7 online
7 april en 8 april
Schoolfotograaf

Familieschool nieuws
Goed nieuws! Het ontwerp voor ons prachtige nieuwe groene schoolplein is goedgekeurd.
Dit betekent dat wij ons schoolplein gaan verbouwen. De kleuters krijgen veel meer groen
dan nu het geval is en kunnen klimmen en klauteren op allerlei nieuwe speeltoestellen.
Ook het grote plein wordt meegenomen in de plannen. In het kader van de Familieschool
willen wij het schoolplein óók een plek maken waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en
niet op de grond hoeven te zitten als de kinderen lekker spelen;) We houden jullie op de
hoogte van de planning. Hieronder een impressie van het ontwerp.

Thema wonen groepen 1/2
De kleuters zijn deze periode aan de slag met het thema wonen. Hoe leuk is het, dat ze
sinds dit weekend in de gang hun eigen huis hebben gekregen waar ze met elkaar kunnen
spelen en leren! Helaas mag het met de huidige regels alleen nog maar met kinderen uit
de eigen groep maar desondanks gaan ze vast heel veel plezier beleven op het leerplein!

Cito toetsen
Deze week is de tweede week van de Cito afname. Omdat wij bezig zijn met het invoeren
van de resultaten hebben wij tijdelijk het ouderportal in Parnassys uitgezet. Zodra wij
klaar zijn met invoeren zetten wij deze weer open. De resultaten worden met u besproken
tijdens de online rapportgesprekken. Tot nu toe zien wij dat de leerlingen gemiddeld
genomen, ondanks de schoolsluiting, op rekenen, lezen en spelling groei laten zien. Daar
zijn wij erg trots op! In een volgende nieuwsbrief zullen wij u uitgebreid informeren over
de schoolresultaten.

Madi ondersteuning
Vanaf maandag 22 maart is het weer mogelijk om een afspraak bij Annet in te plannen op
school. U kunt daarvoor de zij-ingang gebruiken om bij de ouderkamer te komen. U kunt
met Annet in contact komen via email: a.vandervoort@doras.nl of bellen naar
06-13069157.

FIJNE WEEK ALLEMAAL!

