Week 36- jaargang 2017-2018

Verjaardagen
Levi Hageman
Rik Mink
Szymon Czubaj

11 september
17 september
22 september

5 jaar
5 jaar
12 jaar

Welkom Dean
In groep 1-2-3 komt Dean binnenkort wennen.
We wensen Dean veel speel- en leerplezier bij ons op school.
Ouderhulplijst
Graag inleveren voor vrijdag 8 september.
Peuterspeelzaal
Onlangs hoorde wij dat Peuterspeelzaal ‘’t Woelige Hoekje” per 16 oktober gaat stoppen. Ouders met
kinderen die de peuterspeelzaal bezoeken hebben hierover bericht ontvangen. Zij kunnen hun kinderen
nu naar Ochten of Kesteren brengen om een peuterspeelzaal te bezoeken. Maar wij willen natuurlijk dat
deze kinderen in het eigen dorp een eigen peuterspeelzaal kunnen bezoeken.
Omdat wij het zeer betreuren dat de peuterspeelzaal gaat vertrekken, zijn wij bezig met het organiseren
van een eigen peuterspeelzaal.
Vanochtend is hier overleg over geweest of het haalbaar is om de peuterspeelzaal een ‘doorstart’ te
geven onder een andere naam. Wij kunnen u melden dat de berichten hierover positief zijn en we volop
bezig zijn het organiseren hiervan. Er zullen hierover gesprekken met de gemeente moeten worden
gevoerd. Als deze gesprekken positief zijn verlopen, dan is de kans groot dat er een nieuwe
peuterspeelzaal gaat komen. De aanvraag voor de start van een nieuwe peuterspeelzaal duurt ongeveer
drie maanden dus ouders moeten er rekening mee houden dat hun kind dan vanaf januari 2018 hier de
nieuwe peuterspeelzaal kan bezoeken. In ieder geval doen wij ons best om het zo snel mogelijk te
regelen zodat de kinderen niet lang hoeven te wachten voordat zij weer een leuke peuterspeelzaal
kunnen bezoeken.
Leerlingenaantal per 1 oktober 2017
Zoals iedereen al heeft gezien, gaat het goed met de aanmeldingen in de onderbouw. De teldatum van 1
oktober 2017 nadert en wij kunnen u melden dat wij boven de 50 leerlingen zullen uitkomen. Dus de
vooruitzichten voor de Isandraschool zijn goed.
Op de Isandraschool zal voor 4 ochtenden per week een taalklas gerealiseerd worden voor kinderen die
de Nederlandse taal nog niet beheersen. De plannen zijn om dit vanaf oktober 2017 op te gaan zetten.
Het middenlokaal zal dan worden ingericht voor deze taalklas. Momenteel hebben al 6 kinderen zich
hiervoor aangemeld . Zodra wij meer informatie hierover hebben, laten wij het u weten.
Koffieochtend dinsdag 3 oktober 2017 van 8.30 uur tot 9.30 uur.
De allereerste koffieochtend met de directie staat gepland op dinsdag 3 oktober 2017. Daarin kunnen
ouders met de directie in gesprek gaan over lopende zaken op school en/of belangrijke informatie met
elkaar delen. We gaan het die ochtend zeker hebben over de ontwikkelingen op de Isandraschool. De
koffie/thee staat om 8.30 uur voor u klaar op dinsdag 3 oktober. U komt toch ook?
Voor- en naschoolse opvang.
Wij zijn druk bezig geweest om te onderzoeken of een voor- en naschoolse opvang haalbaar zou zijn bij
ons op school.
We moeten hierin helaas concluderen dat er te weinig kinderen zijn die gebruik willen maken van de
voor- en naschoolse opvang zodat het voor instanties niet haalbaar is om dit te kunnen starten bij ons op
school. Al zouden wij het eigen beheer organiseren, dan nog is het niet rendabel.
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Eén personeelslid voor de voor- en naschoolse opvang kost gemiddeld al € 20,00 per uur. Dan moeten
er toch aanzienlijk wat kinderen zijn die iedere middag gebruik willen maken van deze voorziening om
ervoor te zorgen dat het rendabel is.
U kunt natuurlijk altijd gebruik maken van de voor-en naschoolse opvang van SamSam te Ochten of
Bunderfun te Kesteren. Zij vervoeren de kinderen dan van de Isandraschool naar Ochten of Kesteren.
Kijk voor meer informatie op hun website.
Staking in het onderwijs
De stakingsdag in het basisonderwijs is al aangekondigd in de media op donderdag 5 oktober a.s. Houdt
u er rekening mee dat ook onze school zal deelnemen aan deze stakingsdag op de Dag van de Leraar (5
oktober 2017) als er niks zal wijzigen in ‘Den Haag’. Inzet van de staking is een hoger salaris, een lagere
werkdruk voor basisschoolleraren en een oplossing voor het lerarentekort.
Omgekeerde oudergesprekken
De omgekeerde oudergesprekken zijn op dinsdag 19 september. De bedoeling van omgekeerde
gesprekken is dat u als ouder informatie geeft over uw kind. Zo krijgt de leerkracht nog een duidelijker
beeld van het kind. Tevens is het handig als u een nieuw 06 nummer heeft dit gelijk door te geven op
deze avond. We komen er vaak achter dat de 06 nummers niet meer kloppen.
De intekenlijst hangt vanaf donderdag 7 september op het raam van het middenlokaal.
Studiedag
Maandag 11 september is er een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij.
Jaarmarkt
Ook dit jaar staan wij weer op de jaarmarkt in IJzendoorn. Er is een enthousiaste
groep ouders die ons helpt met de voorbereidingen hiervoor, dank daarvoor.
Tevens zijn wij op zoek naar bloempotjes (zie foto) waar we iets creatiefs mee
gaan doen en naar leuke kleine nieuwe dingetjes waar we leuke prijsjes van
kunnen maken voor een spel (te denken valt aan een kaars, servetten, een leuk
potje, badschuim, enz.).
Juf Mariken
Misschien heeft u het op de inloopavond al gezien maar juf Mariken is in blijde verwachting. Ze zal als
alles goed gaat tot de kerstvakantie werken. Daarna zal juf Anouk 5 dagen voor de klas staan.
B-Fit
De GelderseSportFederatie gaat bij B-Fit uit van een (preventieve) positieve aanpak van overgewicht en
bewegingsarmoede. Niet het dik zijn of overgewicht stellen we centraal, maar juist fitheid.
Het programma van activiteiten is gericht op het verwerven en behouden van een actieve en gezonde
leefstijl en wordt aangeboden via het onderwijs. Naast een docent bewegingsonderwijs en de extra
beweegmomenten en sportspelen tijdens de pauze nemen we ook een b-fit test af.
Maandag 18 september zal de b-fit test worden afgenomen, hierbij worden wat algemene vaardigheden
gedaan. Denk hierbij aan uithoudingsvermogen, kracht en lenigheid. In maart zal er weer een afname
zijn dan kunnen we bekijken of de leerlingen progressie hebben gemaakt op het gebied van bewegen.
Reshare stopt
Al enige tijd zamelt uw school kleding en textiel voor ons in. Wij zijn daar erg blij mee en willen u
daarvoor hartelijk bedanken!
Afweging kosten en baten
Als stichting werken wij zonder winstoogmerk. Al onze opbrengsten komen ten goede aan de projecten
van het Leger des Heils. Daarom hebben wij afgelopen periode de schoolinzameling kritisch tegen het
licht gehouden. Daaruit blijkt dat een schoolinzameling voor ons rendabel is vanaf 150 kg per
ophaalmoment. Wij halen bij uw school gemiddeld minder kilo's per keer op. Dit betekent dat het
inzamelen via uw school ons meer kost dan het opbrengt. Dat druist in tegen onze doelstelling om geld
over te houden voor onze hulpverlening. Om die reden stellen wij voor de inzameling op uw school te
beëindigen.
Alternatieven
We waarderen jullie inzet en vinden het dan ook vervelend afscheid te moeten nemen. Als u
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mogelijkheden ziet om de inzameling te verhogen tot in ieder geval 150 kg per keer, dan horen we dat
graag. Een andere mogelijkheid is om de kleding zelf naar een van onze sorteercentra te brengen. In dat
geval hoeven wij geen transportkosten te maken en kunnen we u wellicht ook een hogere vergoeding
bieden. Indien beide opties voor u niet mogelijk zijn, dan kunt u de kleding ook doneren in een van onze
containers of via een van onze korpsen. Via die weg kunnen we helaas geen vergoeding bieden.

Activiteiten
Belangrijke

data
Maandag 11 september
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Maandag 18 september
B-fit test
Dinsdag 19 september
Oudergesprekken
Dinsdag 3 oktober
Koffieochtend van 8.30 uur tot 9.30 uur
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