Week 26- jaargang 2016-2017

Verjaardagen
Merel van Laar
Jenna de Groot
Tygo Schuilenburg
Royce van Ingen
Jayden Velders
Mila van Doorn
Juf Laura
Sem Daatselaar
Timo Smit
Boaz Blaauw

6 juli
7 juli
10 juli
15 juli
16 juli
19 juli
27 juli
1 augustus
15 augustus
25 augustus

11 jaar
10 jaar
8 jaar
9 jaar
4 jaar
9 jaar
10 jaar
5 jaar
4 jaar

Welkom op school
Jayden Velders en Boaz Blaauw we wensen jullie veel plezier op school.

Suzanne van der Kamp
Mijn naam is Suzanne van der Kamp. Ik ben 24 jaar oud en woon samen met mijn
vriend in Arnhem. Afgelopen maart heb ik mijn pabodiploma behaald. Voordat ik aan
de pabo begon heb ik de opleiding onderwijsassistent gedaan, deze heb ik met
succes afgerond. Sinds de voorjaarsvakantie ben ik op O.B.S. Het Palet in
Opheusden aan het werk geweest als onderwijsassistente. Ik ben toe aan een
nieuwe uitdaging en zal het team van de Isandraschool komend schooljaar komen
versterken.
Ik ben er van maandag t/m vrijdag in groep 7/8. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om
te zwemmen en te koken en gezellige dingen te doen met mijn vriend, vrienden en
vriendinnen. Als er nog vragen zijn, kom dan gerust even bij me.
Groetjes, Suzanne

Mariken den Hild
Ik wil me graag aan jullie voorstellen, omdat ik na de zomervakantie de juf op
maandag en dinsdag ga worden van groep 4,5,6!
Ik ben Mariken den Hild, ben 34 jaar en ik woon samen met mijn man en 2
kinderen Mees (3 jaar) en Siem (2 jaar) in Tricht.
Ik heb 10 jaar in het speciaal onderwijs gewerkt in Oss. Vorig jaar heb ik
daar afscheid genomen, omdat ik graag dichter bij huis wilde werken.
Ik heb in de invalpool van stichting Fluvium en Spoenk gewerkt met als doel
een leuke school te vinden waar ik graag wil werken. Dat is gelukt in de vorm
van de Isandra school! Ik heb enorm veel zin om deze nieuwe uitdaging aan
te gaan! Tot na de zomervakantie!
Groeten van Mariken den Hild
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Anouk Wigman
Mijn naam is Anouk Wigman. Ik ben 22 jaar en woon in Dodewaard
bij mijn ouders. In september 2016 heb ik mijn pabodiploma
behaald. Ik ben toen begonnen als invaller en sinds februari 2017
heb ik fulltime voor groep 5/6 gestaan op O.B.S. Het Palet te
Opheusden. Volgend schooljaar zal ik het team van de
Isandraschool komen versterken. U kunt mij vinden op woensdag,
donderdag en vrijdag in groep 4/5/6. Ik heb er erg veel zin in!
Tot snel! Groetjes Anouk
Continurooster
Volgend schooljaar gaan wij zoals u weet werken met een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen
van 8.30 tot 14.00 uur naar school gaan op alle schooldagen van de week.
De kinderen moeten dan iets meenemen voor de ochtendpauze en voor de lunchpauze. Ze kunnen hun
eten en drinken koel houden in een koeltasje. Dit koeltasje wordt gratis door de school aangeboden . Alle
kinderen krijgen zo’n koeltasje uitgereikt op de eerste schooldag ( 21 augustus 2017) . We houden onze
vaste fruitdagen op woensdag en donderdag gewoon aan.
De ochtendpauze is van 10.30 tot 10.45 uur en de lunchpauze van 12.00 tot 12.30 uur. De kinderen
lunchen dan onder toezicht van de leerkracht tussen 12.00 en 12.15 uur en gaan dan nog een kwartier
buiten spelen. Het lunchen gebeurt in hun eigen klas en aan hun eigen tafel.
Er zal in de ochtenduren voor schooltijd geen pleinwacht meer zijn. Alle kinderen en ouders kunnen
vanaf 8.20 uur de school in om naar hun eigen klas te gaan. Eerder dan 8.20 uur hoeven de leerlingen
dan niet op school te komen. Mochten er toch leerlingen eerder op school komen, dan is er geen
pleinwacht en toezicht op het schoolplein. Rond 8.25 uur gaat dan de schoolbel en kunnen de ouders
afscheid nemen van hun kind en kan de les om 8.30 uur beginnen.
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan op de maandagmiddag gymmen. De gymlessen zullen worden
verzorgd door juf Rianda. Groep 6/7/8 gaat gymmen van 12.00-13.00 uur en groep 3/4/5 van 13.00-14.00
uur. Hierdoor zullen de kinderen van groep 6/7/8 op maandag op een ander tijdstip lunchen.
Konijn in Nood
We willen iedereen namens stichting konijn in nood bedanken voor het sparen van de doppen. Na de
zomervakantie staat de ton weer op school en kunnen alle doppen weer worden ingeleverd.
Voor- en naschoolse opvang.
Er vinden al volop gesprekken plaats met partijen om voor- en naschoolse opvang te realiseren bij ons
op school. Tot op heden hebben wij 1 aanmelding hiervoor. Dat is natuurlijk niet genoeg om in de school
zelf deze voor-en naschoolse opvang te organiseren. Er zijn minimaal 5 leerlingen nodig.
Heeft u nog behoefte aan voor-en naschoolse opvang, geef dan snel op bij de leerkracht van uw kind of
bij de directie.
Eindfeest
Donderdag 6 juli van 8.30 uur tot 12.00 uur is het eindfeest. Het thema is dit jaar “Feest”.
De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.
Het zou leuk zijn als de kinderen deze dag verkleed naar school komen. Ook zijn we nog op zoek naar
ouders die deze dag willen helpen! Graag opgeven bij de leerkracht.
Zomer in Gelderland
Donderdag 17 augustus komt “Zomer in Gelderland” naar IJzendoorn. Wij zouden het heel leuk vinden
om met een aantal kinderen van de school mee te lopen met de optocht. (We verzamelen om 16.00 op
school). Ook is het fijn voor ons om te weten wie er mee zou willen lopen. Je kunt je opgeven bij de
leerkracht.
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BELANGRIJKE INFORMATIE!!!!
Beste ouders,
Vanaf maandag 21 Augustus gaat Boaz Blaauw naar de basisschool. Boaz heeft een ernstige PindaAllergie. Binnen de school zijn de leerkrachten geinformeerd 0ver zijn allergie en wat te doen als het
mis gaat.
Maar voorkomen is natuurlijk het allerbeste en daarbij zou ik graag uw hulp willen vragen
Namens Boaz wil ik u, zeker gezien de ernst van deze allergie en de wetenschap dat het zeer ernstige
gevolgen kan hebben voor Boaz dringend vragen om uw kind voordat het naar school gaat geen
boterhammen of crackers met pindakaas of andere producten die pinda bevatten te laten eten of mee te
geven naar school. Elk spoortje die kan achterblijven onder een nageltje of eventueel op het gezichtje
kan als Boaz dat al aanraakt zeer levensbedreigend zijn. Daarnaast kunnen producten die pinda
sporen bevatten bij inname van Boaz ook levensbedreigend zijn.
Natuurlijk zijn er kinderen die dit erg jammer zullen vinden, maar verwen hen dan thuis na school
met een lekkere boterham of cracker met pindakaas.
Hopelijk heeft u hier begrip voor en kunnen we er samen voor zorgen dat Boaz veilig met alle plezier
naar school kan gaan!
Mocht u nog vragen hebben over een traktatie of wilt u meer weten over pinda allergie en de gevolgen
dan mag u altijd contact met mij opnemen of hoor ik dat graag op school.
Met vriendelijke groet,
Merle Blaauw (moeder van Boaz)
06-10829275

Wij wensen alle leerlingen en ouders een hele fijne
en hopelijk zonnige zomervakantie toe!
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Activiteiten
Belangrijke

data
Donderdag 6 juli
Eindfeest : Alle kinderen om 12 uur vrij
Vrijdag 7 juli
Laatste schooldag: Alle kinderen om 12 uur vrij
Maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus
Zomervakantie
Maandag 21 augustus
Eerste schooldag

Beste ouders,
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die tijdens de zomervakantie niet lezen 1 à 2 AVI-niveaus
terugvallen. Dit wordt ‘zomerverval’ of ‘zomerdip’ genoemd. Het is dus belangrijk om ook in die lekker
lange zomervakantie te blijven lezen!
Om te voorkomen dat uw kind deze terugval krijgt organiseert bibliotheek Rivierenland de
Zomerleesrace. Tijdens de zomervakantie lezen de kinderen 3 boeken en voor de boeken die zijn
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gelezen kan een stempel worden gehaald in de bibliotheek. Help uw kinderen lezend de zomer door en
stimuleer hen om aan deze activiteit mee te doen!
De deelnemers aan de Zomerleesrace maken kans op een leuke prijs die uitgereikt zal worden na de
zomervakantie. Op school zal de lees/mediacoach aandacht besteden aan de Zomerleesrace en de
deelnameformulieren uitdelen. Zie bijgevoegde folder voor meer informatie
Wist u dat het lidmaatschap voor de bibliotheek tot 18 jaar helemaal gratis is!Schrijf uw kind snel in via
https://www.bibliotheekrivierenland.nl/service/word-lid.html
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