Week 38 - jaargang 2017-2018

Verjaardagen
Szymon Czubaj
Lana van Laar
Petros Zeratsion- Kidane
Sidona Zeratsion- Kidane
Jurre Zoetekouw
Joep van Dortmont
Maud Leeuw

22 september
2 oktober
2 oktober
2 oktober
4 oktober
5 oktober
7 oktober

12 jaar
10 jaar
7 jaar
7 jaar
4 jaar
9 jaar
4 jaar

Klassenouders
We hebben al heel veel ouderhulp lijsten terug gekregen. Heeft u er nog één thuis liggen, inleveren kan
nog altijd. Daaraan kunnen we zien dat er heel veel ouders op school willen helpen. Ook hebben
verschillende ouders zich aangemeld als klassenouder. Allen dank hiervoor. Dit zijn de klassenouders
voor dit jaar:
Groep 1/2/3: Alies (moeder van Mike) en Christel (moeder van Maud)
Groep 4/5/6: Claudia (moeder van Royce) en Natasja (moeder van Liz)
Groep 7/8: Linda (moeder van Larissa) en Gerda (moeder van Lana en Merel)
Staking in het onderwijs
U heeft hierover per mail een brief ontvangen.

Jaarmarkt
Zaterdag 23 september 2017 staan we met school op de jaarmarkt. Dit jaar is er een
kraam met veel leuke dingen. Onder andere mooie knutsels door de kinderen
gemaakt, snoeppot raden, lootjes kopen, grabbelen in de grabbeljurk en nog veel
meer leuke artikelen. We hopen natuurlijk dat we u zien.
De kinderen hebben iets moois geknutseld wat ze graag willen verkopen. Indien u
geen mogelijkheid ziet om deze dag te komen en toch de knutsel van uw kind wilt
kopen kunt u dit vrijdagmiddag 22 september voor 2,50 euro op school kopen.
Zaterdag om 14.00 uur verkopen we de overgebleven knutsels aan andere
belangstellende.

Kinderpostzegels
Woensdag 27 september 2017 zijn de leerlingen uit groep 7/8 om 12.00 uur vrij. Zij mogen dan langs de
deuren gaan om Kinderpostzegels te verkopen. Als zij dit hebben gedaan mogen zij naar huis. Mochten
er leerlingen zijn die voor 14.00 uur niet naar huis kunnen, dan kunnen zij terugkomen naar school, want
de leerkracht is gewoon aanwezig.
Herinnering: Koffieochtend dinsdag 3 oktober 2017 van 8.30 uur tot 9.30 uur.
De allereerste koffieochtend met de directie staat gepland op dinsdag 3 oktober 2017. Daarin kunnen
ouders met de directie in gesprek gaan over lopende zaken op school en/of belangrijke informatie met
elkaar delen. We gaan het die ochtend zeker hebben over de ontwikkelingen op de Isandraschool. De
koffie/thee staat om 8.30 uur voor u klaar op dinsdag 3 oktober. U komt toch ook?

1 van 2

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

Activiteiten
Belangrijke

data

Zaterdag 23 september
Jaarmarkt IJzendoorn
Woensdag 27 september
Kinderen van groep 7/8 zijn om 12.00 uur vrij
Dinsdag 3 oktober
Koffieochtend van 8.30 uur tot 9.30 uur
Woensdag 4 oktober
Start Kinderboekenweek
Donderdag 5 oktober
Leraren staken: alle kinderen zijn vrij
Maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober
Herfstvakantie
Maandag 23 oktober
Start blok 3 De vreedzame school
Donderdag 26 oktober
GGD aanwezig
Vrijdag 27 oktober
Schoolfotograaf
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