Week 23- jaargang 2016-2017

Verjaardagen
Sarah Willemse
Matthew Vonk

26 juni
20 juni

4 jaar
12 jaar

Welkom op school
Luca en Levi Hageman

De 50ste leerling voor 1 oktober 2017.
Sinds deze week weten wij dat wij 50 leerlingen hebben op 1 oktober 2017. Dat betekent dat de
perspectieven voor de Isandraschool gunstig zijn en dat we weer gaan groeien. De datum van 1 oktober
is nog niet bereikt en mogelijk starten er nog meer leerlingen op onze school.
Wij bedanken alle ouders voor hun inzet om nieuwe leerlingen en ouders actief te benaderen om naar
onze school te komen en we bedanken jullie voor het vertrouwen in onze school. Ouders zijn belangrijke
ambassadeurs voor de school en dat werkt! Ga zo door! Dan blijven wij ons uiterste best doen om
kwalitatief goed onderwijs te blijven bieden aan uw kind.
Formatie schooljaar 2017-2018.
Wij kunnen u nu de formatie voor het schooljaar 2017-2018 bekend maken.
In de formatie voor volgend schooljaar hebben een aantal wisselingen plaatsgevonden.
Juf Sandra en juf Marieke gaan aan een nieuwe uitdaging beginnen. Juf Sandra heeft aangegeven weer
graag op de Houtkoperschool te willen gaan werken en juf Marieke gaat dichterbij haar woonadres
werken. Leerkrachten maken hierin eigen keuzes en die keuzes hebben wij te respecteren. Wij zullen
nog op gepaste wijze afscheid nemen van juf Marieke en juf Sandra.
Juf Lydie was een tijdelijke juf tot aan de zomervakantie.
Juf Laura komt 20 juni weer terug van haar zwangerschapsverlof en heeft aangegeven minder te gaan
werken. Zij zal volgend schooljaar onze intern begeleider zijn.
Juf Nori blijft bij ons op school en zij zal volgend schooljaar werkzaam zijn in groep 1-2-3 samen met juf
Andrea. Juf Andrea gaat proberen langzaam terug te keren na de zomervakantie. Totdat juf Andrea weer
helemaal beter is, zal er vervanging voor haar zijn.
Wij zijn druk bezig geweest om de ontstane vacatures op te vullen met goede leerkrachten voor onze
school. En dat is gelukt!
De nieuwe juffen, Mariken den Hild, Anouk Wigman en Suzanne v/d Kamp zullen zich eerdaags in het
Isandraadje aan u voorstellen. Daarnaast zult u deze juffen de komende weken nog wel een keer gaan
zien omdat zij komen kennismaken met de kinderen.
Juf Mariken heeft jaren in het speciaal onderwijs gewerkt en heeft een aantal jaren geleden de keuze
gemaakt om in het reguliere basisonderwijs te gaan werken. Daarnaast zijn juf Anouk en juf Suzanne
bekende juffen binnen onze stichting. Wij wensen hen alvast heel veel succes en plezier op onze school
en hopen op een goede samenwerking.

1 van 3

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

De rest van de formatie ziet er dan als volgt uit:
Groep 1/2/3 ( 17 leerlingen) : Juf Nori (maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdagochtend) en
juf Andrea (woensdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdag).
Groep 4/5/6 ( 16 leerlingen): Juf Mariken (maandag en dinsdag) en juf Anouk (woensdag, donderdag en
vrijdag).
Groep 7/8 ( 17 leerlingen): Juf Suzanne : maandag t/m vrijdag.
Intern begeleidster: Laura Tijssen (aanwezig op dinsdag).
Directie: Diana Brouwer (aanwezig op dinsdag en een dagdeel op woensdag of vrijdag).
Conciërge: Marga v/d Vendel (aanwezig op woensdagochtend) en Dick v. Hattum
Gymdocente: Rianda Prijs (maandagmiddag)

Activiteiten
Belangrijke

data

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
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