ISANDRAADJE
Week 10 - jaargang 2017-2018

Verjaardagen
Gitte Martinus

13 maart

7 jaar

Nieuwe Peuterspeelzaal IJzendoorn.
Op dinsdag 13 maart a.s. zal stichting SPGG haar deuren van de Peuterspeelzaal in de Isandraschool
gaan openen. De Peuterspeelzaal gaat in het begin starten met 2 dagdelen per week.
Heeft u interesse om uw zoon of dochter in te schrijven voor de Peuterspeelzaal, dan kunt u via de
website www.spgg.nl uw kind inschrijven. Dat kan al als uw zoon of dochter één jaar oud is.
Dammen
Op woensdag 14 maart zal het damtoernooi plaatsvinden op de Houtkoperschool in Ochten. De eerste
wedstrijdronde zal beginnen om 13.45 uur en de prijsuitreiking zal rond 15:30 uur zijn. Ouders en
kinderen die willen komen kijken zijn van harte welkom!
Onze school wordt vertegenwoordigt door de volgende leerlingen: Mads, Sarah, Thirza, Joep, Jenna,
Dylano Hofman, Naomy en Rick. Wij wensen ze veel succes!
Trek aan de bel
Op woensdag 21 maart 2018 is onze jaarlijkse actie 'Wij trekken aan de bel'. Van het Liliane Fonds. Op
die dag maken basisschoolleerlingen één minuut lang samen kabaal op het schoolplein met onder meer
toeters en trommels. Zo vragen zij aandacht voor het recht op onderwijs van leeftijdgenootjes met een
handicap in ontwikkelingslanden die niet naar school kunnen. Voor deze actie mogen alle kinderen
toeters en bellen mee naar school meenemen.
Opruimactie
Op donderdagmiddag 22 maart doen wij mee met de landelijke opruimactie van die week. Wij zijn nog
opzoek naar ouders die deze middag mee kunnen helpen, aanmelden kan bij de leerkracht.
Paasfeest en 10 jaar Spoenk
Woensdag 28 maart vieren wij het paasfeest op school. Het team verzorgt samen met de kinderen van
groep 8 verschillende activiteiten o.a. paashazenjacht en spelletjes. De OR verzorgt deze dag de lunch.
De kinderen moeten deze dag wel zelf hun 10-uurtje meenemen. Natuurlijk is er deze dag ook gewoon
schoolfruit. Ook bestaat Onderwijs Groep Spoenk deze dag 10 jaar. Alle kinderen krijgen een ijsje vanuit
Onderwijs Groep Spoenk.
Podiumochtenden
U kunt woensdagmiddag 11 april en woensdagmiddag 13 juni vast in u agenda zetten. Vanaf 13.15 uur
bent u welkom in het dorpshuis om naar de voorstelling te komen kijken.
Deur
Even een herinnering over beide deuren. De hoofdingang gaat elke ochtend open om 08.20 uur, hier
gaan de kinderen van groep 4 t/m 8 door naar binnen. De zij ingang bij groep 1/2/3 is open vanaf 08.15
uur, hier gaan de kinderen van groep 1 t/m 3 door naar binnen.
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De taalklas op de Isandraschool
Sinds eind september heeft Isandra een taalklas. Ik heb al veel ouders in de wandelgangen ontmoet
maar graag stel ik me nu nog even aan jullie voor.
Mijn naam is Marijke Lintsen. Ik ben getrouwd en moeder van 4 kinderen in de leeftijd van 18-26 jaar.
In onze taalklas (voorheen ‘de middenlokaal’) krijgen kinderen van Nieuwkomers de kans om door middel
van intensief taalonderwijs zich de Nederlandse taal eigen te maken. We zijn gestart met 7 leerlingen: 5
Syrische en 2 Poolse kinderen en sinds januari zijn er 3 kinderen uit Eritrea bijgekomen. Een aantal
kinderen volgt ’s morgens de lessen op Isandra en ’s middags op hun eigen school. Hiervoor is vervoer
geregeld. De andere kinderen (uit Eritra in dit geval) zitten ‘s middags in de groep van juf Suzanne en juf
Anouk en juf Mariken.
De Nederlandse taal leren is zó belangrijk. Begrijpen wat een ander zegt, in een nieuw land leren wat
andere kinderen leren. Andere klanken, andere tekens, soms een andere schrijfrichting, nieuwe regels
en vaak een andere (school)cultuur dan gewend. En soms -door heel trieste omstandigheden- helaas
niet naar school kunnen gaan in het land van herkomst. Dit betekent heel veel voor een kind en zijn
familie.
We werken daarom hard aan het uitbreiden van de woordenschat, aan begrijpend luisteren en
(beginnende) geletterdheid. Verder staan ook vakken als schrijven en rekenen op ons rooster. We leren
met methodes voor mondeling taalonderwijs, lezen prentenboeken en doen spelletjes. Het is lesgeven
met handen, voeten en mimiek. Waar mogelijk volgen we de thema’s zoals die ook in de reguliere
groepen aan bod komen. Bijvoorbeeld ‘herfst’, ‘sinterklaas’ en ‘lente’.
Kortom, we proberen samen een enorme inhaalslag te maken!
Nu werk ik inmiddels alweer een half jaar op Isandra en ik zie dat de kinderen steeds meer wennen en
ook aansluiting vinden bij andere leerlingen.
Samen gaan we er met de kinderen, het team en alle leerlingen en ouders nog een fijn schooljaar van
maken!
Tot ziens! Juf Marijke
Mailadres: m.lintsen@obsisandra.nl
Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Isandra-1648383352066620/

Belangrijke data:
Dinsdag 13 maart
Opening peuterspeelzaal
Woensdag 14 maart
Damtoernooi
Woensdag 21 maart
Trek aan de bel om 13.59 uur
Woensdag 28 maart
Paasfeest op school
Donderdag 29 maart t/m maandag 2 april
Paasvakantie: Donderdag zijn ze al vrij!
Woensdag 11 april en woensdag 13 juni
Podiummiddag
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