Week 4- jaargang 2016-2017

Verjaardagen
Danny van Alfen
Mohamed Attalab
Britt Velders
Iris Aalbers

26 januari
28 januari
31 januari
2 februari

4 jaar
4 jaar
6 jaar
12 jaar

Vervanging juf Laura.
Zoals u allen weet, is juf Laura al een tijdje zwanger en zal zij tot aan de voorjaarsvakantie blijven
werken, zolang alles goed blijft gaan. Haar voorlopig laatste werkdag op de Isandraschool is dan 22
februari a.s. Daarna kan juf Laura gaan genieten van haar zwangerschapsverlof.
Dat betekent dat wij op zoek zijn gegaan naar een vervangster voor juf Laura. Omdat het momenteel in
het onderwijs erg lastig is om goede vervanging te vinden, hebben wij intern moeten schuiven. Er waren
geen sollicitanten die 4 ochtenden wilden werken.
Dus hebben wij in goed overleg met het team een prima alternatief gevonden. Juf Nori gaat vanaf 6
maart a.s. tot aan de zomervakantie alle ochtenden werken in groep 1/2/3. Op maandag-, dinsdag- en
donderdagmiddag zal juf Andrea in de klas zijn. Mocht juf Andrea nog niet hersteld zijn, dan zal meester
Hans in de groep aanwezig zijn.
Aangezien juf Nori na de voorjaarsvakantie in groep 1/2/3 gaat werken, hebben wij een nieuwe juf
gevonden voor groep 4/5 op maandag en dinsdag. Zij heet Lydie Politiek, woont in Dodewaard en zal
zich binnenkort aan u voorstellen. Op woensdag t/m vrijdag is juf Marieke in groep 4/5 aanwezig.
Juf Laura is ook onze intern begeleidster van de school. Karin v/d Plas zal haar taken gaan overnemen
op dinsdag. Dat betekent dat als u de intern begeleidster nodig heeft, u op dinsdag een afspraak kunt
maken met Karin. Zij zal zich ook binnenkort gaan voorstellen in het Isandraadje.
Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u vragen hebben, schroom niet en kom langs!
Stagiaire
Hallo mijn naam is Michelle Dekens en ik woon in IJzendoorn. Ik moet stage lopen voor school, dat doe
ik bij de OBS Isandraschool in groep 4 en 5. Ik zit op Pantarijn Rhenen in de derde klas zorg en welzijn.
Ik loop elke vrijdag stage tot de zomervakantie. Ik heb voor de bassischool gekozen omdat ik later iets
met kinderen wil doen.
Project groep 4/5
Wij zijn in de klas begonnen met het project eten en bewegen. Deze week bespreken we de schijf van 5
en waarom het belangrijk is verschillende dingen te eten. Ook leren de kinderen dat hun lichaam
brandstoffen en bouwstoffen uit eten haalt en leren ze waar ze deze stoffen voor nodig hebben.
Op het gebied van taal komen, aansluitend bij dit onderwerp, verschillende spreekwoorden voorbij: ‘de
kaas niet van het brood laten eten, eieren voor je geld kiezen etc.’
De kinderen moeten gedurende dit project 1 dag bijhouden wat ze eten en drinken. Zij zullen binnenkort
een werkblad mee naar huis krijgen. In de klas gaan we dan bekijken in welke schijf het eten en drinken
thuishoort.
Graag zouden wij in de klas reclamefolders van de supermarkten willen.
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Leerlingenraad 16-01-2017
Maandag 16 januari hebben de leerlingen uit de leerlingenraad wederom bij elkaar gezeten. Met name is
nagedacht over de invulling en organisatie van B-fit. Zo zijn er plannen gemaakt om met betonverf aan
de slag te gaan. Hiermee kunnen velden gemaakt worden voor voetbal of knotshockey. Ook denkt de
leerlingenraad mee over het opruimen van de spullen tijdens de pauze.
De leerlingenraad kwam zelf met het punt over de ruilbeurs, zij vonden dit altijd erg leuk en zouden dit
wel weer op school willen doen. Hier zullen we naar kijken.
De volgende vergaderingen zullen zijn op: maandag 10 april en maandag 19 juni. Deze vergaderingen
zullen onder begeleiding van juf Sandra zijn.
Herinnering: Rapporten en 10-minutengesprekken
Wegens de planning rondom de citotoetsen, gaat het rapport op een andere datum mee dan in uw
kalender staat. Tevens zullen de gesprekken op een andere datum zijn.
De kinderen krijgen donderdag 9 februari hun rapport mee naar huis. Op woensdag 15 februari zijn de
10-minutengesprekken voor de ouders van de kinderen van groep 1 t/m 7. De gesprekken van groep 8
zijn op een later tijdstip. In verband met een afspraak van juf Laura zullen de gesprekken van groep 1-2-3
verdeeld worden over twee dagen, namelijk dinsdag 14 en woensdag 15 februari.
Vanaf 26 januari kunt u zich na schooltijd inschrijven voor de gesprekken. De intekenlijst hangt op het
raam van het middenlokaal.
Vakantierooster 2017/2018
Herfstvakantie
14-10 t/m 22-10
Kerstvakantie
23-12 t/m 07-01
Voorjaarsvakantie
24-02 t/m 04-03
Pasen
30-03 t/m 02-04
Meivakantie
27-04 t/m 13-05
Pinksteren
19-05 t/m 21-05
Zomervakantie
14-07 t/m 26-08
Studiedagen

maandag 11 september 2017
woensdag 31 januari 2018
donderdag 29 maart 2018
dinsdag 22 mei en woensdag 23 mei 2018

Verkiezingen MR
In de oudergeleding van de MR komt aan het einde van dit schooljaar een verkiezing. Ilse Aalbers gaat
ermee stoppen, omdat haar jongste dochter nu in groep 8 zit.
De MR praat over allerlei zaken die met school te maken hebben, zoals bijvoorbeeld de organisatie, het
beleid en het schoolplan. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vader of moeder die graag betrokken wil zijn bij de school van
zijn/haar kind(eren).
Wie belangstelling heeft, kan dit kenbaar maken en mailen voor 10 februari naar:
norikramer@obsisandra.nl
GMR ouderlid herkiesbaar
Moniek van den Hof, moeder Joep en Tom, is al enige jaren namens ouders het lid in de GMR. Zij is
komend jaar herkiesbaar. Verdere informatie volgt nog.
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Activiteiten
Belangrijke

data

Woensdag 1 februari
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Donderdag 2 februari
Meester Gerard in groep 4/5
Dinsdag 7 februari
Meester Gerard in groep 1/2/3
Woensdag 8 februari
Meester Gerard in groep 6/7/8
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