Week 8- jaargang 2016-2017

Verjaardagen
Rens Keuken
Tom van Dortmont

28 februari
5 maart

8 jaar
12 jaar

Ouderavond 23 februari 2017 om 19.30 uur
Tijdens de vorige ouderavond op 14 november 2016, hadden wij u al gemeld dat de vervolgavond
gepland zou worden op donderdagavond 23 februari 2017 van 19.30 uur tot ongeveer 20.30 uur.
Op 23 februari 2017 gaan we dieper in op de ideeën en suggesties die u tijdens de vorige avond hebt
aangedragen. De opkomst was toen erg hoog en jullie inbreng hebben wij zeer gewaardeerd.
Wij hebben de ideeën verder uitgewerkt en dat willen wij met jullie delen op 23 februari a.s. en daar
verdere afspraken over maken.
U komt toch ook? De koffie en thee staat voor u klaar! Wij hopen wederom op een goede opkomst, want
u als ouder doet ertoe! Tot 23 februari om 19.30 uur.
Studiedagen schooljaar 2016-2017
Er is enige verwarring ontstaan over de komende studiedagen. Op de website heeft een periode gestaan
dat er op 6 maart een studiedag zou zijn. Maar dit is een foutje, excuses voor het ongemak. De
leerlingen moeten gewoon op 6 maart naar school.
De eerstvolgende studiedagen zijn op dinsdag 6 juni en woensdag 7 juni 2017 . De leerlingen hebben
dan een lang Pinksterweekend.
Wilt u deze data in uw agenda noteren? Alvast bedankt!
Hoofdluis
Maandag na de vakantie is er weer een luizencontrole. Als u in de tussentijd luizen constateert wilt u dit
dan melden op school zodat we verdere verspreiding kunnen beperken. Ook zijn de luizenmoeders altijd
bereid om u te helpen of advies te geven als u er zelf geen raad meer mee weet of zelfs niet weet wat u
moet zoeken.

Even voorstellen
Mijn naam is Sam Berendse-Verspeek en ik ben 21 jaar oud. Sinds 2014 volg ik op Thomas More
Hogeschool de pabo. Deze school is gevestigd in Rotterdam, maar ik woon in Kesteren. Afgelopen jaar
ben ik verhuisd van Schiedam naar Kesteren. Dit was een grote stap,
maar ik ben al erg gewend. Hier zal mijn stageplek op de
Isandraschool ook erg goed bij helpen.
Komend halfjaar ga ik stage lopen in groep 1,2,3 en zal ik op
woensdag en donderdag aanwezig zijn. Op dit moment ben ik bezig
met het ontwikkelen van mijn visie op het onderwijs. Het einde van
mijn opleiding komt in zicht. Voordat ik alleen voor de klas kan staan,
moet ik nog een hoop leren. Daarom zal ik komend halfjaar veel
lessen geven in groep 1,2,3.
Mocht u vragen hebben, stel ze dan gerust.
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Materialen
Wij zijn op zoek naar grote stukken zwart landbouwplastic om voor de ramen in de gymzaal te hangen.
Wie kan ons daaraan helpen?

Koffieochtend 15 maart om 8.30 uur.
Woensdagochtend 15 maart is er weer een koffieochtend van 8.30 uur tot 9.30 uur onder leiding van de
directie. U kunt meepraten over schoolse zaken. Het onderwerp is dit keer de voorschoolse-,
tussentijdse- en naschoolse opvang. Daarnaast praten we over de voor- en nadelen van een
mogelijk continurooster.
Wilt u ook meepraten en heeft u hierover goede ideeën, dan bent u van harte
welkom. De koffie/thee staat om 8.30 uur klaar.
Tot dan.

Juffen
Na de vakantie start juf Lydie op de maandag en dinsdag in groep 4/5. Ze zal zich in
het volgende Isandraadje aan u voorstellen. We wensen haar veel plezier in groep
4/5.
Vandaag is het de laatste werkdag van juf Laura, nu mag ze gaan genieten van
haar welverdiende zwangerschapsverlof. Juf Karin neemt de taken van juf Laura
over als Ib-er. Als u vragen heeft, zij is iedere dinsdag aanwezig. Juf Nori staat na
de vakantie iedere ochtend in groep 1/2/3.

Bedankt
Vandaag heb ik van de kinderen en ouders een beetje afscheid genomen. Toch een beetje vreemd om
dan ineens verlof te hebben en dat de kinderen straks lekker doorleren. Bedankt voor het mooie boek vol
verwachtingen over het geslacht van de baby en het leuke cadeau. Jullie zullen via de andere
leerkrachten en de nieuwsbrief vast en zeker horen als er meer nieuws is. Nog heel veel plezier en tot na
mijn verlof!
Groep 1-2-3 naar het Flipje museum
Gisteren is groep 1-2-3 naar het Flipje museum geweest. We weten nu van welk fruit Flipje gemaakt is,
weet u dat ook? Verder hebben we ook een rondleiding in het streekmuseum gehad, waar we onder
andere een poepdoos, skelet en schat hebben gezien. We hebben er ontzettend van genoten. Ik wil
hierbij de ouders die het georganiseerd hebben en de ouders die gereden hebben, bedanken.
Spreekbeurten groep 5
De intekenlijst voor de spreekbeurten voor de kinderen van groep 5 hangt in de klas. De kinderen krijgen
een papier mee waarop staat wat er allemaal van hen wordt verwacht.
Damtoernooi
Op woensdag 15 maart vindt het jaarlijkse damtoernooi van gemeente Neder-Betuwe plaats op de
Bellefleur in Dodewaard. Ook wij zullen daaraan meedoen.
Een team bestaat uit 8 kinderen, t.w. 1 jongen en 1 meisje uit groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8.
Er wordt gespeeld volgens de geldende damregels, zoals:
- Aangeraakt is zetten.
- Slaan is verplicht.
- Meerslag gaat voor.
Om te kijken welke kinderen onze school gaan vertegenwoordigen, zal er aankomende donderdag een
toernooitje in de klas plaatsvinden.
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Activiteiten
Belangrijke

data

Donderdag 23 februari
Ouderavond
Vrijdag 24 februari
Meester Gerard in groep 1/2/3
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart
Voorjaarsvakantie
Dinsdag 7 maart
Juf Adrie komt in alle groepen
Donderdag 9 maart
GGD aanwezig
Woensdag 15 maart
Damtoernooi
Woensdag 15 maart
Koffieochtend
Woensdag 15 maart
Bureau halt in groep 6/7/8
Donderdag 23 maart
Gastlessen voor de E-waste race in Rivierenland groep 6/7/8
Woensdag 5 april
Schoolvoetbal meisjes 7-tallen
Woensdag 12 april
Schoolvoetbal jongens 7-tallen
Vrijdag 21 april
Koningsspelen alle kinderen zijn om 12 uur uit
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