Week 16- jaargang 2016-2017

Verjaardagen
Tycho Jansen
Juf Andrea
Merel Elings
Joén Velders
Juf Sandra
Juf Marga
Juf Marieke
Rick de Groot

21 april
28 april
29 april
29 april
2 mei
6 mei
10 mei
7 mei

4 jaar
12 jaar
8 jaar

11 jaar

Continurooster schooljaar 2017-2018.
In een vorig Isandraadje heeft u al kunnen lezen dat het continurooster er gaat komen in het schooljaar
2017-2018. Het was toen nog de vraag met welk model we gaan werken.
Inmiddels zijn alle voorkeursstemmen geteld en kunnen wij u melden dat het vijf gelijke dagen
model de voorkeur heeft gekregen.
Dus dat betekent dat de schooltijden voor groep 1 t/m 8 vanaf 21 augustus 2017 zijn:
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur.
Mocht u hierover nog vragen hebben of loopt u tegen problemen aan gezien uw werksituatie, dan horen
wij dat graag en kunnen we gezamenlijk zoeken naar een oplossing.
Herinnering: Koningspelen
Om alles wat beter te laten lopen zijn we nog op zoek naar een paar ouders die kunnen helpen!
Graag donderdag even doorgeven aan de leerkrachten
Vrijdag 21 april zijn de Koningsspelen. Dit gaan we vieren! Iedereen mag in zijn mooie, sportieve, oranje
kleding naar school komen. De dag beginnen we met het gezamenlijke dansje
“Okido”, daarna gaan we ontbijten. De kinderen krijgen een klein, gezond
ontbijtje aangeboden door de landelijke organisatie van de Koningsspelen. Na
het ontbijt gaan we sporten, wat we allemaal gaan doen zien jullie op die dag
zelf. De kinderen van groep 5 t/m 8 moeten deze dag ook een wit t-shirt
meenemen en ze mogen lichtgevende staafjes meenemen.
Om 12 uur zijn alle kinderen vrij en kunnen ze gaan genieten van een welverdiende vakantie.
Koningsdag
Vanuit de Oranje Vereniging worden er rondom Koningsdag weer een aantal activiteiten georganiseerd.
Het thema dit jaar is Wildwest!
Donderdag 27 april zijn er rondom het dorpshuis verschillende activiteiten.
9.00 uur verzamelen op dorpshuisplein
9.30 uur Aubade/ Western optocht
12.00 uur Lunch voor de kinderen
13.00 uur Western kids en familyGames
Zaterdag 29 april IJzendoorn Got Talent
18.30 uur Zaal open
19.30 uur Aanvang
Zaterdag 6 mei SPOOKTOCHT
20.30 uur Inschrijven bij Cafe “Ons Tehuis”
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Luizencontrole
Maandag na de vakantie is er weer een luizencontrole. Misschien is het handig om u kind tussendoor
ook een keer te controleren. Als u daarbij toch een keer luizen ontdekt zou u dit dan willen doorgeven
aan de leerkracht. Er kan dan een extra luizencontrole komen om verdere verspreiding te voorkomen.
Ook is het heel belangrijk voor diegene die luizen hadden, om de aankomende weken goed te blijven
kammen. Door zelf thuis actief hiermee bezig te zijn, helpen we de luizenmoeders.
Herinnering: Ruilbeurs
In de vergaderingen van de leerlingenraad is naar voren gekomen dat de kinderen de ruilbeurs graag
weer terug zouden zien. Vandaar dat op woensdag 17 mei de ruilbeurs is.
De kinderen gaan thuis op zoek naar spullen (geen waardevolle spullen), waar ze niet meer mee spelen
en wel zouden willen ruilen. Dit nemen ze in een grote tas op woensdag 17 mei mee naar school. Ook
nemen ze een kleedje en een naambordje mee.
Om 11.15 uur gaan we met z’n allen naar buiten en mogen de kinderen de spullen op hun eigen kleedje
uitstallen. Na 5 minuten rondkijken kan er geruild gaan worden.
Om 12.30 uur mogen de nieuwverworven spullen mee naar huis.

Activiteiten
Belangrijke

data20 april
Donderdag
Eindcito groep 8
Donderdagochtend meester Hans in groep 6/7
Vrijdag 21 april
Koningsspelen alle kinderen zijn om 12 uur uit
Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei
Meivakantie
Maandag 8 mei
Luizencontrole
Woensdag 17 mei
Ruilbeurs
Vrijdag 2 juni
Koffieochtend om 8.30 uur.
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