Week 43- jaargang 2016-2017

Verjaardagen
Marije Bos

2 november

11 jaar

Ouderavond maandagavond 14 november a.s.
Wij willen alle ouders uitnodigen voor een informatieavond met als onderwerp: De Isandraschool. Ook in
de Betuwe is er leerlingenkrimp in veel dorpen, het is een landelijk probleem waar de overheid
mogelijkheden voor zoekt. Ook ons bestuur is er mee bezig om goede oplossingen te vinden. Daarvoor
willen ze in contact zijn met de ouders van de school en het team. Daarom willen wij vast met u
nadenken over een goede toekomst van onze mooie dorpsschool. Wij rekenen op een grote opkomst
omdat het van belang is om mee te denken over onze toekomstplannen. Alle ideeën van u als ouder zijn
dan ook welkom.
De avond zal geleid worden door bestuurslid, dhr. Ferdinand ter Haar.
We rekenen op u?
Wij starten om 19.30 uur.
Voortgangsgesprekken
Woensdag 16 november zijn de voortgangsgesprekken voor groep 1 t/m 7 vanaf 14.00 uur.
De lijst waarop u zich kunt inschrijven, hangt vanaf donderdag 3 november op de ruit van het
middenlokaal
Groep 8 gesprekken
Op 10 november zijn de adviesgesprekken van groep 8. De bedoeling is dat de ouders met hun
zoon/dochter naar het gesprek komen. In dit gesprek geeft de school een voorlopig advies en bespreekt
de leerkracht hoe het allemaal gaat lopen. De kinderen krijgen volgende week een briefje mee met
daarop de tijd van het gesprek.
Overblijfmedewerker gezocht met spoed!
Willeke Peters heeft een aantal jaren met veel enthousiasme en inzet de overblijf verzorgd op de
Isandraschool. In verband met haar drukke baan is het voor haar lastig om de overblijf hiermee te
combineren. Wij zijn dus z.s.m. op zoek, uiterlijk voor 2 november, naar een nieuwe overblijfmedewerker
voor de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 tot 13.00 uur. De overblijfmedewerker zal
wel in het bezit moeten zijn van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) of bereid zijn deze VOG
aan te willen vragen. Iedereen in Nederland die met kinderen werkt, moet een VOG kunnen laten zien.
Daarnaast is het een wettelijke verplichting om een cursus overblijfouder te volgen.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij juf Nori en/of Diana. Voor eventuele vragen kunt u ook
terecht bij Nori en Diana.
Mochten wij nu niemand kunnen vinden voor deze overblijf, dan zijn wij genoodzaakt om de overblijf uit
handen te geven aan een professionele instelling zoals www.lunchenopschool.nl , maar dat betekent dat
de overblijf fors duurder zal worden. Wij hopen dat wij z.s.m. iemand kunnen vinden die het leuk vindt om
ervoor te zorgen dat kinderen op een fijne manier kunnen overblijven op school.
Klassenouders
Wij zijn heel blij dat de volgende ouders zich hebben opgegeven om klassenouder te zijn.
Groep 1/2/3: moeder van Liz en moeder van Mike
Groep 4/5: vader van Rens
Groep 6/7/8: moeder van Sem
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Nationaal schoolontbijt
Donderdag 10 november doen wij mee met het nationaal schoolontbijt. Deze dag krijgen de kinderen een
ontbijt aangeboden. De kinderen hoeven deze dag niet thuis te ontbijten maar gaan deze dag gezellig in
de klas ontbijten.

Badminton groep 7/8
Woensdag 9 november doen de kinderen van groep 7/8 mee met het badmintontoernooi.
De kinderen van groep 7 en 8 gaan op 9 november naar het badmintontoernooi in Dodewaard.
Ze moeten er om 8.15 uur zijn dus ze worden om 8.00 uur op school verwacht.
Juf Sandra neemt contact op met de ouders die op de hulpouderlijst hebben aangegeven dat ze kunnen
rijden. Juf Nori zal deze ochtend bij groep 6 zijn.
Schoolfruit
In de week van 7 november krijgen we schoolfruit aangeleverd. Aangezien we nog niet weten op welke
dag en op welk tijdstip de levering komt kunnen we nu nog niet precies aangeven op welke dagen de
kinderen op school fruit krijgen. Dus voor de week van 7 november is het nog onduidelijk en moeten de
kinderen zelf fruit meenemen totdat ze van de leerkracht horen dat er fruit op school is.

Leerlingenraad
We zijn bezig met het opzetten van een leerlingenraad. Een leerlingenraad is een groep enthousiaste
leerlingen uit de groepen 5 t/m 8, die binnen de school voor alle leerlingen spreekt. Zij zetten zich in voor
een goede en prettige gang van zaken op de Isandraschool. Het is belangrijk dat de school luistert naar
wat er leeft onder de leerlingen. De leerlingen worden gekozen uit en door de leerlingen van de school.
De leerlingenraad komt vooral met praktische plannen en voorstellen. Het team kijkt altijd of het praktisch
uitvoerbaar is. Leerlingen hebben prima ideeën en meningen over hoe hun plezier voor school en leren
kan toenemen.
Wij willen met het vormen van een leerlingenraad doelen bereiken, enkele hiervan zijn:
+ de leerlingen leren een eigen mening te vormen
+ de leerlingen kunnen ideeën en meningen verwoorden en beargumenteren
+ de leerlingen nemen actief deel aan de maatschappij
De leerlingenraad zal uit 8 personen bestaan. De leerlingenraad komt een paar keer per jaar bij elkaar
om te vergaderen tijdens de lunch. Dit houdt in dat de kinderen dan op school overblijven, zij nemen hun
eigen eten en drinken mee voor tussen de middag. Bij deze vergaderingen zit een leerkracht. De
leerlingenraad wordt begeleid door juf Laura.
Waarover kan de leerlingenraad bijvoorbeeld vergaderen:
*gebruik / aanpassing van het schoolplein
*ideeën aandragen bij festiviteiten
*nieuwe ideeën die de school nog leuker maken.
Verkiezingen!
In de klassen zijn verkiezingen gehouden. We wensen Joep(5), Sem Daatselaar(5), Naomy(6), Jenna(6),
Merel van Laar(7), Djulisa(7), Matthew(8), Iris(8) die zullen deelnemen aan de leerlingenraad heel veel
plezier en succes! Maandag 7 november 2016 zal de eerste vergadering zijn. De leerlingen uit de
leerlingenraad lunchen dan op school.

Groep 1-2-3
De komende weken werken wij rondom het thema verkeer. Heeft u thuis leuke boeken liggen rondom dit
thema dan zou het leuk zijn als deze de komende tijd in onze klas mogen zijn. Graag uw boeken
voorzien van naam, zodat ze na het thema weer terugkomen bij de rechtmatige eigenaar.
Heeft u spelmateriaal, zoals verkeersbordjes, dan zou het fijn zijn als we deze ook in de klas zouden
mogen gebruiken om mee te spelen. Wederom, liefst voorzien van naam.
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Informatieavond groep 7/8
Op dinsdag 1 november organiseert Het Palet in Opheusden een informatieavond over het voortgezet
onderwijs. Wij mogen hierbij aansluiten. Deze info avond is voor de leerlingen uit groep 7 en 8, met
ouders. Docenten van het Hendrik Pierson College (HPC Zetten), Pantarijn Kesteren, en het Helicon te
Kesteren, geven informatie over hun school. Wat voor mogelijkheden hebben de scholen?, hoe gaan de
scholen om met hulp aan de leerlingen?, hoe gaat de doorstroming in zijn werk?. Zij zullen om de beurt
het woord doen. Na afloop is er tijd om een gesprek aan te gaan met de docent. Heeft u vragen noteer
ze vast en neem de vragen mee. Deze vragen kunnen in alle rust besproken worden met de docent. De
inloop is vanaf 18.50 uur. Stipt om 19.00 uur willen wij starten. Het is uiterlijk 21.00 uur afgelopen.

Activiteiten
Belangrijke

data

Maandag 7 november
Eerste vergadering leerlingenraad
Woensdag 9 november
Badminton groep 7/8
Donderdag 10 november
Nationaal schoolontbijt
Donderdag 10 november
Groep 8 gesprekken
Maandag 14 november
Ouderavond
Woensdag 16 november
Voortgangsgesprekken
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