Week 20- jaargang 2016-2017

Verjaardagen
Jarick Vink

31 mei

10 jaar

Juf Andrea
Inmiddels is juf Andrea al een tijd afwezig en zal ook voor de zomervakantie niet terug komen op school.
Meester Hans blijft tot aan de zomervakantie de vervanging van juf Andrea overnemen.
Wij hopen dat juf Andrea na de zomervakantie langzaam kan terugkeren, maar dat blijft nog onzeker.
Zodra wij daar meer duidelijkheid over hebben, laten wij u dat uiteraard z.s.m. weten.
Koffieochtend vrijdag 2 juni van 8.30 uur tot 9.30 uur
Op vrijdag 2 juni om 8.30 uur is er weer een koffieochtend onder leiding van directie. U kunt meepraten
over schoolse zaken. Het onderwerp is dit keer de zorgstructuur bij ons op school. Wilt u hierover meer
informatie of meedenken met dit onderwerp, dan bent u van harte welkom. De koffie/thee staat om 8.30
uur klaar. Tot dan.
Voor- en naschoolse opvang
We zijn bezig geweest met het onderzoeken van de mogelijkheden voor een voor- en naschoolse
opvang bij ons op school.
Zo zijn wij momenteel in overleg met Kinderopvang Rhenen. Zij hebben interesse om deze opvang in
school te regelen maar willen graag weten in hoeverre er belangstelling is voor een voor-en naschoolse
opvang op school. Dus welke ouders hebben eventueel interesse om voor schooltijd opvang te regelen
voor hun kind (tussen 7.30 en 8.30 uur) en /of welke ouders hebben interesse in de naschoolse opvang
vanaf 14.00 uur tot 18.30 uur? De kosten per uur variëren tussen € 7,25 en € 8,20.
Ook is het interessant om eens te kijken op de volgende website om te kijken of u in aanmerking komt
voor vergoeding Kinderopvang:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopva
ngtoeslag/kinderopvangtoeslag-2017/
U zit nergens aan vast, maar wij zouden graag een indicatie hebben van de mogelijke belangstelling voor
deze voor- en naschoolse opvang op onze school, zodat wij verder kunnen in het onderzoeken naar de
mogelijkheden.
U kunt via de mail directie@obsisandra.nl aangeven of u interesse heeft in deze mogelijkheden of laat
even een berichtje achter bij de leerkracht van uw kind(eren).
Alvast bedankt!
Picknicktafel
Misschien heeft u de picknicktafel al zien staan op het schoolplein. We hebben de tafel gesponsord
gekregen van Dekker! Namens iedereen van de Isandraschool bedankt hiervoor.
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Sponsorloop
Donderdag 1 juni is het weer zover, dan houdt onze school de jaarlijkse sponsorloop. Dit jaar rennen de
kinderen voor leermiddelen voor de school. Het gaat dan om extra materialen in spelvorm, zodat de
kinderen vaker spelenderwijs kunnen oefenen met hun reken- en taalvaardigheden.
De kinderen zullen na het rennen van onze ouderraad een broodje worst en wat drinken krijgen. Heeft u
zelf ook honger? Dan kunt u natuurlijk mee smullen en een broodje kopen voor 1 euro. Opbrengsten bij
het kraampje (broodje/koffie/ thee etc..) zullen ook naar ons doel gaan.
Zoals u weet van alle andere jaren, zullen we weer een parcours maken op straat.
Hiervoor hebben wij een vergunning gekregen van de gemeente. De sponsorloop begint om 17.30.
Rond 17.00 wordt het parcours uitgezet. Rond 19.00 is alles weer opgeruimd.
Houdt u er dus rekening mee dat u binnen deze tijd de straat niet in of uitkomt.
Ruilbeurs
De ruilbeurs was weer een heel groot succes!

Gymmen
Als het mooi weer is op de maandagen gaan de kinderen buiten gymmen. Het zou dan fijn zijn als ze dan
een ander paar gymschoenen gebruiken als de zaalgymschoenen. Ook mogen ze eventueel een flesje
water meenemen. Geen gymspullen mee, dan mag je ook niet mee naar de gym.

DOPPEN SPAREN VOOR KONIJNEN
Het konijn is bekend als huisdier. Bijna iedereen heeft wel een konijn
(gehad) of kent iemand met een konijn. Minder bekend is dat er ook ruim
300.000 konijnen in de Nederlandse vee-industrie leven voor de productie
van konijnenvlees, voor voornamelijk de buitenlandse markt.
De konijnen leven onopvallend in dichte stallen in kleine draadgazen
kooien. Een moederkonijn krijgt 7 nestjes met gemiddeld 9 jongen, per jaar
en deze jongen gaan al met 11 weken op transport naar een buitenlands
slachthuis. In de kooien kunnen de konijnen geen natuurlijk gedrag
vertonen. Ze hebben geen bewegingsvrijheid en kunnen niet rennen, springen, graven of in de
buitenlucht verblijven. Eén op de vijf konijnen overlijdt al voordat hij/zij 11 weken oud is en ondervinden
gedrags- en welzijnsproblemen.
Stichting Konijn in Nood komt op voor de konijnen in deze ‘vergeten’
industrie en vraagt hierbij aandacht voor het welzijn van deze dieren. Om
geld in te zamelen voor het voeren van acties en het geven van
informatie is Konijn in Nood gestart met het inzamelen van plastic
doppen. Helpen jullie mee om zo wat te doen voor de konijnen? Ook de
doppen van statiegeldflessen kunnen verzameld worden, want de
statiegeldfles kan ook zonder dop gewoon worden ingeleverd bij de
winkel!
Op school staat een bak waar de doppen in mogen.
Namens Konijn in Nood én de konijnen heel erg bedankt!
Kijk voor meer informatie op www.konijninnood.nl
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Activiteiten
Belangrijke

data
Donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei
Hemelvaart vakantie
Maandag 29 mei
Brandweer groep 6/7/8
Donderdag 1 juni
Sponsorloop 17.30 uur – 18.30 uur
Vrijdag 2 juni
Koffieochtend om 8.30 uur.
Maandag 5 juni
Tweede pinksterdag
Dinsdag 6 juni
Spoenk studiedag: alle kinderen zijn vrij
Woensdag 7 juni
Studiedag: alle kinderen zijn vrij
Donderdag 8 juni
Luizencontrole
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