Week 10- jaargang 2016-2017

Verjaardagen
Gitte Martinus
Liz Sanders

13 maart
28 maart

6 jaar
7 jaar

Juf Andrea is nog ziek
Juf Andrea kan nog niet aan het werk, zij is nog ziek. Het duurt allemaal iets langer dan verwacht
waardoor het nog niet duidelijk is wanneer juf Andrea weer aan het werk kan.
Meester Hans doet het prima bij ons op school en zal juf Andrea ook de komende periode vol
enthousiasme blijven vervangen.
Uitkomst ouderavond 23 februari
Op 23 februari was er de vervolgavond over de toekomst van de Isandraschool. Ferdinand ter Haar,
bestuurslid, heeft diverse scenario’s uitgewerkt n.a.v. jullie inbreng op de ouderavond van november jl.
De aanwezige ouders hebben kunnen stemmen op het beste scenario voor de school. Daarin was er een
1e,2e en 3e plaats.
Op de eerste plaats gaven de ouders de voorkeur aan een voorschoolse-, tussentijdse- en naschoolse
opvang. De Isandraschool zou open moeten zijn tussen 7.00 en 19.00 uur.
Op de tweede plaats is de komst van een technieklokaal genoemd.
En de derde keuze is een combinatie van meerdere scenario’s.
Nu worden deze keuzes meegenomen naar het bestuur en getoetst op haalbaarheid voor de
Isandraschool. Na de goedkeuring van het bestuur gaat de werkgroep aan de slag met het uitwerken van
de keuzes.
Mocht u interesse hebben om aan te sluiten bij de werkgroep, meldt u aan op bij juf Nori of de directeur
van de school.
Tijdens de koffieochtend op 15 maart om 8.30 uur zal ik met u verder praten over deze voorschoolse-,
tussentijdse en naschoolse opvang.
Op 23 februari jl. is er ook gesproken over het verspreiden van een enquête om de behoeften van ouders
te peilen m.b.t. een continurooster. De voor-en nadelen zullen tijdens de koffieochtend worden
besproken
Even voorstellen…

Ik ben Lydie Politiek en ik ben 25 jaar oud. Ik ben geboren in Kesteren en
daar ook opgegroeid. Momenteel woon ik in Dodewaard. Op maandag en
dinsdag kom ik tot aan de zomervakantie het team van de Isandraschool
versterken. Ik geef dan les aan groep 4/5 en zal een uur op
maandagmiddag lesgeven aan groep 6/7/8. De overige dagen ben ik
werkzaam op een school in Veenendaal waar ik ook les geef aan groep 5.
Ik verheug me erop u/ jullie allen te leren kennen.
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Even voorstellen......
Graag wil ik me als vervanger van Laura Tijssen, intern begeleider van Het Palet in
Opheusden en Isandra IJzendoorn, even voorstellen…
Mijn naam is Karin van der Plas. Ik ben 44 jaar en woon samen met mijn man en
twee dochters in Deil. Al 22 jaar geef ik met veel plezier les. De afgelopen 13 jaar
heb ik gewerkt op de Lokhorstschool in Deil.
Sinds september 2016 ben ik, op zoek naar nieuwe uitdagingen en ontmoetingen,
werkzaam voor de invalpool van IPPON. Vanaf 7 maart 2017 tot de zomervakantie
werk ik op invalbasis ter vervanging van het zwangerschapsverlof van Laura op
beide scholen. Mijn werkdag op de Isandraschool is iedere dinsdag. Loop dan
gerust binnen of neem contact met mij op.
Trainen schoolvoetbal groep 6/7/8
De komende weken zullen de jongens en de meiden op vrijdagen om 18.30 uur trainen bij Uchta. Voor
de jongens zoeken we nog iemand die training wilt geven. Voor aankomende vrijdag zijn de trainers
geregeld.
MR
Anoeska van Brenk moeder van Jarne groep 3 en Rik groep 1 gaat namens de ouders de MR
versterken. Wij zijn er erg blij mee en wensen haar veel plezier in de MR. Tevens neemt Ilse Aalbers aan
het einde van het schooljaar afscheid, we willen haar alvast ontzettend bedanken voor de jarenlange
inzet.
Inloopuur bij het bestuur’
Heeft u vragen, opmerkingen of andere zaken? U kunt nu terecht op het ‘Inloopuur bij het bestuur’.
Woensdag 22 maart 2017
13.00 – 15.30
Koning Willem Alexanderschool
Vredeplein 1 in Haaften
Materialen
Wij zijn op zoek naar grote stukken zwart landbouwplastic om voor de ramen in de gymzaal te hangen.
Wie kan ons daaraan helpen?
Koffieochtend 15 maart om 8.30 uur.
Woensdagochtend 15 maart is er weer een koffieochtend van 8.30 uur tot 9.30 uur onder leiding van de
directie. U kunt meepraten over schoolse zaken. Het onderwerp is dit keer de voorschoolse-,
tussentijdse- en naschoolse opvang. Daarnaast praten we over de voor- en nadelen van een
mogelijk continurooster.
Wilt u ook meepraten en heeft u hierover goede ideeën, dan bent u van harte welkom. De koffie/thee
staat om 8.30 uur klaar.
Tot dan.
Damtoernooi
Op woensdag 15 maart vindt het jaarlijkse damtoernooi van gemeente Neder-Betuwe plaats op de
Bellefleur in Dodewaard.
De volgende kinderen gaan de school vertegenwoordigen: groep 5 Sarah en Joep, groep 6 Jenna en
Dylano, groep 7 Larissa en Rick, groep 8 Iris en Matthew.
We zijn nog op zoek naar ouders die willen rijden. De kinderen moeten om 13.30 uur in Dodewaard zijn,
wij vertrekken vanaf school om 13.10 uur. Om 15.30 uur is het weer afgelopen. Wie belangstelling heeft
mag altijd komen kijken.
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Activiteiten
Belangrijke

data

Donderdag 9 maart
GGD aanwezig
Donderdag 10 maart en Vrijdag 11 maart
Meester Gerard in groep 4/5
Woensdag 15 maart
Damtoernooi
Koffieochtend
Bureau halt in groep 6/7/8
Donderdag 23 maart
Gastlessen voor de E-waste race in Rivierenland groep 6/7/8
Woensdag 5 april
Schoolvoetbal meisjes 7-tallen
Woensdag 12 april
Schoolvoetbal jongens 7-tallen
Vrijdag 21 april
Koningsspelen alle kinderen zijn om 12 uur uit
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