Week 22- jaargang 2016-2017

Verjaardagen
Dylano Hofman
Juf Nori
Matthew Vonk
Sarah Willemse

8 juni
17 juni
20 juni
26 juni

10 jaar
12 jaar
4 jaar

Schoolreisje
Woensdag 14 juni gaan we op schoolreis!
We gaan naar Toverland in Sevenum samen met de
Houtkoperschool.
Alle leerlingen en begeleiders dragen een school t-shirt, zodat we
goed te herkennen zijn.
We vertrekken rond 8.30 uur. Aan het eind van de dag zal de bus
om 15.30 uur daar weer vertrekken. Wij verwacht tussen 16.30
uur en 17.00 uur weer terug te zijn.
De kinderen moeten hun eigen lunch meenemen! Naast hun
boterham en hun drinken is het ook toegestaan wat snoep en
geld (maximaal 5 euro) mee te nemen.
Mobiele telefoons blijven thuis.
Omdat het schoolreisje dit jaar op een woensdag is, en we hierdoor meer schooluren maken, zal het
eindfeest op donderdag 6 juli dit jaar tot 12 uur duren. De kinderen gaan dan van 8.30 uur tot 12.00 uur
naar school.
Cito groep 8

De kinderen van groep 8 hebben de cito eindtoets heel goed gemaakt. Gemiddeld scoren we
535.3 en ons landelijkgemiddelde op basis van onze schoolpopulatie is 533.2. Dit is allemaal
boven de norm van de inspectie.
Afscheid juf Sam
15 juni neem ik afscheid in groep 1/2/3, dit om het schooljaar af te ronden op de Pabo. Ik heb een
ontzettend leuke tijd gehad op de Isandraschool en wil iedereen hiervoor bedanken. Ik ben dan ook erg
blij dat ik volgend jaar terug mag komen voor mijn afstudeerstage.
Vanaf februari zal ik terugkomen in groep 1/2/3. Ik zal dan drie dagen in de week stagelopen en afsluiten
met vijf volle weken. In de tussentijd kom ik uiteraard nog een paar keer langs.
Maar voor nu wil ik iedereen bedanken voor de leuke en leerzame tijd!
Wc gebruik
Het is de schoonmakers en de leerkrachten opgevallen, dat de wc’s van de jongens de laatste tijd weer
erg vies zijn. Op dit moment wordt er daarom extra alert omgegaan met het naar de wc gaan. Kinderen
moeten voor een korte periode op papier opschrijven wanneer zij gaan plassen. Helaas hebben wij vorig
schooljaar een soortgelijke interventie moeten houden. Wilt u er thuis ook weer extra opletten dat
kinderen op een goede manier gebruik maken van de wc. Wij vinden het allemaal prettig om op een
schone wc te zitten.
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Zomerleesrace
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
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
Voor- en naschoolse opvang
We zijn bezig geweest met het onderzoeken van de mogelijkheden voor een voor- en naschoolse
opvang bij ons op school.
Zo zijn wij momenteel in overleg met Kinderopvang Rhenen. Zij hebben interesse om deze opvang in
school te regelen maar willen graag weten in hoeverre er belangstelling is voor een voor-en naschoolse
opvang op school. Dus welke ouders hebben eventueel interesse om voor schooltijd opvang te regelen
voor hun kind (tussen 7.30 en 8.30 uur) en /of welke ouders hebben interesse in de naschoolse opvang
vanaf 14.00 uur tot 18.30 uur? De kosten per uur variëren tussen € 7,25 en € 8,20.
Ook is het interessant om eens te kijken op de volgende website om te kijken of u in aanmerking komt
voor vergoeding Kinderopvang:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopva
ngtoeslag/kinderopvangtoeslag-2017/
U zit nergens aan vast, maar wij zouden graag een indicatie hebben van de mogelijke belangstelling voor
deze voor- en naschoolse opvang op onze school, zodat wij verder kunnen in het onderzoeken naar de
mogelijkheden.
U kunt via de mail directie@obsisandra.nl aangeven of u interesse heeft in deze mogelijkheden of laat
even een berichtje achter bij de leerkracht van uw kind(eren).
Alvast bedankt!
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Activiteiten
Belangrijke

data

Donderdag 8 juni
Luizencontrole
Dinsdag 13 juni
Juf Adrie komt in alle groepen
Woensdag 14 juni
Schoolreisje groep 1 t/m 7 naar Toverland
Woensdag 14 juni t/m Vrijdag 16 juni
Kamp groep 8
Woensdag 21 juni
Rapporten mee
Woensdag 28 juni
Facultatieve oudergesprekken vanaf 16.00 uur
Dinsdag 4 juli
’s avonds musical groep 6/7/8, 18.00 uur zaal open
Donderdag 6 juli
Eindfeest : Alle kinderen om 12 uur vrij
Vrijdag 7 juli
Laatste schooldag: Alle kinderen om 12 uur vrij

3 van 3

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

4 van 3

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

5 van 3

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

