Week 45- jaargang 2016-2017

Verjaardagen
Jailynn Velders
Sarah Vonk
Mads Elings

16 november
17 november
24 november

10 jaar
8 jaar
8 jaar

Speciale gast tijdens ons Nationaal schoolontbijt.
Donderdag 10 november doen wij mee met het nationaal schoolontbijt. Deze dag krijgen de kinderen een
ontbijt aangeboden. De kinderen hoeven deze dag niet thuis te ontbijten maar gaan deze dag gezellig in
de klas ontbijten. Naast de juffen zal er een speciale gast zijn, namelijk de burgemeester!
5 december
Maandag 5 december is er een continu rooster, de kinderen zijn dan om 14.00 uur uit. U bent om 8,30
uur als ouder van harte welkom om Sinterklaas met z’n pieten te verwelkomen. We hopen dat sinterklaas
rond 8.40 uur zal aankomen. Verdere informatie over deze dag volgt nog.
Badminton
De kinderen van groep 7/8 hebben heel goed hun best gedaan tijdens het badminton toernooi.
Ze zijn derde geworden.

Koffieochtend
Dinsdag 22 november om 8.30 uur is de koffieochtend. Op deze ochtend kunt u vragen stellen n.a.v. de
ouderavond van 14 november en wat verder nog ter tafel komt. De data voor de daarop volgende
koffieochtenden zijn: woensdag 15 maart om 8.30 uur en vrijdag 2 juni om 8.30 uur.
Overblijf
We hebben een tijdelijke oplossing gevonden voor de overblijf. Voor de verdere ontwikkelingen houden
we u op de hoogte.
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Krentenbaard
Een tijdje geleden hebben we u geïnformeerd over de aanwezigheid van krentenbaard op school. Hierbij
informeren wij u dat er helaas nog steeds krentenbaard heerst. We blijven u vragen dit goed in de gaten
te houden. Nogmaals de informatie over krentenbaard:
Krentenbaard is een oppervlakkige infectie van de huid, veroorzaakt door bacteriën. De infectie zit
meestal in het gezicht rond de neus of mond, maar kan zich ook op andere plaatsen voordoen.
De verschijnselen zijn;
In het begin met een blaasje dat openbarst en waarop een gele korst ontstaat.
Vervolgens breiden de plekken zich uit, zodat het lijkt alsof het kind een baard van krenten heeft.
Wat moet ik doen?
Krentenbaard gaat vanzelf over, maar met medicijnen via de huisarts geneest het sneller. Goede
handhygiëne is belangrijk: regelmatig handen wassen. Voorkom krabben aan de wondjes.
Leerlingenraad
Afgelopen maandag heeft de leerlingenraad bestaande uit Joep(5), Sem Daatselaar(5), Naomy(6),
Jenna(6), Merel van Laar(7), Djulisa(7), Matthew(8), Iris(8) de eerste vergadering gehad. Tijdens deze
vergadering zijn met name de b-fit spellen besproken. Deze spellen spelen wij tijdens de pauze. De
leerlingenraad denkt mee over bijvoorbeeld het pakken en opruimen van de spullen, wat handige plekken
op het plein zijn en of er met betonverf sommige spellen al geverfd moeten worden.
Afgesproken is dat de leerlingenraad de notulen in de klas aan de andere kinderen voorleest en zij
hebben nog enkele punten meegekregen om met de klas te overleggen. In de volgende vergadering van
maandag 17 januari 2017, van 12.00-12.50 uur, zullen deze en andere punten besproken worden.
Schoolfruit
Gistermiddag is het fruit geleverd, deze week hebben we peren, appels en pomelo. De fruitdagen blijven
elke woensdag en donderdag. De kinderen mogen eigen fruit meenemen maar dit hoeft natuurlijk niet
omdat ze het schoolfruit kunnen eten en tevens ook ander fruit gaan proeven.
Kalender
Binnenkort krijgt u een jaarkalender. Dit is voor dit jaar een proefversie. Volgend schooljaar kijken we hoe
we de kalender kunnen verbeteren/ veranderen.
Sparen schoolreisje
Er zijn al heel veel kinderen die elke maandagochtend een euro sparen voor het schoolreisje. Hartstikke
goed. Ook als u uw kind een keer 2 euro mee geeft kan dit, dan komen er 2 stickers op de kaart.
Herinnering: Ouderavond maandagavond 14 november a.s.
Wij willen alle ouders uitnodigen voor een informatieavond met als onderwerp: De Isandraschool. Ook in
de Betuwe is er leerlingenkrimp in veel dorpen, het is een landelijk probleem waar de overheid
mogelijkheden voor zoekt. Ook ons bestuur is er mee bezig om goede oplossingen te vinden. Daarvoor
willen ze in contact zijn met de ouders van de school en het team. Daarom willen wij vast met u
nadenken over een goede toekomst van onze mooie dorpsschool. Wij rekenen op een grote opkomst
omdat het van belang is om mee te denken over onze toekomstplannen. Alle ideeën van u als ouder zijn
dan ook welkom.
De avond zal geleid worden door bestuurslid, dhr. Ferdinand ter Haar.
We rekenen op u!
Wij starten om 19.30 uur.
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Activiteiten
Belangrijke

data

Donderdag 10 november
Nationaal schoolontbijt
Groep 8 gesprekken
Juf Sylvia ’s middags in groep 1/2/3
Maandag 14 november
Ouderavond
Woensdag 16 november
Voortgangsgesprekken
Vrijdag 18 november
Juf Nori in groep 1/2/3
Dinsdag 22 november
Koffieochtend 8.30 uur
Maandag 5 december
Continu rooster, alle kinderen zijn om 14.00 uur uit
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