Week 6- jaargang 2016-2017

Verjaardagen
Thirza Blaauw

13 februari

9 jaar

10-minutengesprekken
Op woensdag 15 februari zijn de 10-minutengesprekken voor de ouders van de kinderen van groep 1 t/m
7. De gesprekken van groep 8 zijn op een later tijdstip.
De intekenlijst voor de gesprekken hangt t/m vrijdag aanstaande (10 februari) op het raam van het
middenlokaal. Denkt u eraan dat u zich voor deze tijd inschrijft indien u een gesprek wil?
Groep 1-2-3 op excursie
Dinsdag 21 februari gaat groep 1-2-3 naar het Flipje museum in Tiel. Tot en met de voorjaarsvakantie
werken wij aan het thema kunst. Een museumbezoek past hier natuurlijk geweldig bij. Onder begeleiding
van meester Hans en juf Laura zullen we met enkele ouders naar het museum rijden. Het kan zijn dat u
door de klassenouders benadert wordt of u kunt rijden. Bent u niet benaderd? Dan is het vervoer naar
alle waarschijnlijkheid al geregeld.
Indien u het prettig vindt, dat uw kind in een autostoel zit, moet u deze dinsdag 21 februari mee naar
school nemen (liefst voorzien van naam).
Van de kinderen wordt gewoon verwacht dat zij om 13.00 uur op school zijn. We verwachten om 15.00
uur weer terug te zijn.
Leesouders gevraagd!
Als school hebben wij het computerprogramma Bouw! aangeschaft. Dit is een programma waarmee
lezen extra geoefend wordt in de groepen 2 t/m 4 voor de leerlingen, waarvan de leerkrachten aangeven
dat het nodig is. Het programma werkt met een tutor, hiervoor hebben we u als ouder nodig. Ook ouders
van jongere en oudere leerlingen, die het leuk vinden om kinderen met lezen te helpen, mogen zich
aanmelden.
Wat wordt van u gevraagd?
Samen met het kind doorloopt u het leesprogramma. Het programma geeft aan wat u moet zeggen en
aanwijzen. U oefent elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag om 08.30 uur gedurende 10-15
minuten.
Wilt u meer weten?
Lijkt het u interessant of wilt u hier meer van weten? Maandag 20 februari om 15.15 uur zal juf Laura een
korte uitleg geven en het programma laten zien. Dan kunnen ook uw vragen gesteld worden.
Onze wens is om, indien het organisatorisch mogelijk is, direct na de voorjaarsvakantie te starten.
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Activiteiten
Belangrijke

data
Maandag 20 februari
Voorlichtings bijeenkomst Bouw, voor ouders
Dinsdag 21 februari
Groep 1/2/3 naar het Flipje museum
Woensdag 22 februari
Laatste werkdag juf Laura voordat ze met zwangerschapsverlof gaat
Vrijdag 24 februari
Meester Gerard in groep 1/2/3
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart
Voorjaarsvakantie

Bijlage:
- Onderwijscafé: Mediawijsheid
- Gratis naschoolse beweegactiviteiten voor kinderen van 4-12 jaar binnen de gemeente NederBetuwe.
- Jeugdsportfonds Gelderland
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Onderwijscafé
Titel:

Mediawijsheid

Datum:

11 april 2017

Locatie:

Koning Willem Alexanderschool
Vredeplein 1 - Haaften

Inhoud:

19.45 uur
20.00 uur
20.10 uur
21.15 uur

Inloop
Openingswoord
Presentatie Mediawijsheid
Afsluiting

De avond wordt verzorgd door Kim van Veenendaal, bovenschoolse ICT-coördinator van Stichting
Fluvium en leerkracht van openbare Daltonschool Meester Aafjes in Meteren.
___________________________________________________________________________
Ouders en leerkrachten voeden kinderen op in een wereld omgeven door (digitale) media. De invloed
van media is groot. Het wordt steeds lastiger om te zien welke informatie objectief is. Vanzelfsprekend
willen we onze kinderen zo goed mogelijk begeleiden bij het opgroeien in de huidige samenleving, maar
weten we zelf wat echt en nep is? En hoe kunnen we onze kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op
een wereld waarvan we nog niet weten hoe deze eruit zal zien?
Tijdens deze avond krijgt u informatie over:
- Opgroeien in de huidige mediasamenleving
- Mediawijsheid thuis en op de basisschool
- 21e eeuwse vaardigheden
Het onderwijscafé biedt ouders en leerkrachten de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de
ontwikkelingen in het hedendaagse onderwijs.
Aanmelden voor het onderwijscafé Mediawijsheid kan tot 6 april 2017 via de website van Stichting
Fluvium: www.stichtingfluvium.nl/onderwijscafé
Wij zien u graag op 11 april!
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Jeugdsportfonds Gelderland
Alle kinderen moeten kunnen sporten!
Ieder kind moet kunnen sporten! Maar lang niet alle kinderen hebben gelijke kansen.
Dat kan aan van alles liggen, maar nooit aan de kinderen zelf. Als het over sporten gaat, geeft het
Jeugdsportfonds juist die kinderen een extra kans. Een kans die ze anders niet zouden krijgen , omdat
bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportvereniging niet kan worden betaald. Ouders/verzorgers van
kinderen uit gezinnen waarvan het netto-inkomen maximaal 120% van het sociaal minimum betreft,
kunnen gebruik maken van financiële ondersteuning door het Jeugdsportfonds Gelderland.
Aanvraag indienen
Ouders/verzorgers kunnen echter niet zelf een aanvraag indienen. Kinderen kunnen worden aangemeld
door een intermediair. Een intermediair is iemand die op professionele wijze betrokken is bij de opvoeding
van uw kind, bijvoorbeeld de leerkrachten bij u op school. De bijdrage van Jeugdsportfonds Gelderland
bestaat uit een vergoeding voor het sportlidmaatschap (en daarnaast eventueel de aanschaf van
sportartikelen) tot maximaal 225 euro per jaar per kind. Jaarlijks wordt opnieuw bekeken of uw kind(eren)
voor een nieuwe bijdrage in aanmerking komen.
Contact
Basisschool Isandra steunt Jeugdsportfonds gemeente Neder-Betuwe.
De leerkrachten kunnen contact zoeken met lokaal aanspreekpunt van de gemeente Neder-Betuwe
voor het in werk stellen van de aanvraag, voor/na schooltijd kunt u bij hen langslopen! Wilt u de
aanvraag liever niet via school laten verlopen, dan kun u contact opnemen met het lokaal
aanspreekpunt in uw gemeente. Hiervoor kunt u terecht bij het kernpunt in uw dorp of contact zoeken
met buurtsportcoach Joris Maier, via joris@healthclubjulien.nl of 06-48072563
Kijk voor meer informatie over het Jeugdsportfonds op www.jeugdsportfonds.nl

5 van 3

OBS Isandra, J.R. Zeemanstraat 10, 4053 JN IJzendoorn 0344-641235
www.isandraschool.nl
info@isandraschool.nl

