ISANDRAADJE
Verjaardagen
Sirak Zeratsion
Tycho Jansen
Juf Rianda
Joén Velders
Juf Marga
Rick de Groot
Juf Suzanne
Luca Hageman
Maryam (taalklas)

 Week 16 - jaargang 2017-2018
19 april
21 april
25 april
29 april
6 mei
7 mei
8 mei
9 mei
12 mei

11 jaar
5 jaar
9 jaar
12 jaar
7 jaar
8 jaar

Gratis Schoolfruit afgelopen
Donderdag 19 april 2018 is de laatste dag van het gratis schoolfruit. Vanaf week 17 moeten de leerlingen
zelf hun fruit/groente meenemen op de vaste fruitdagen (woensdag en donderdag).
Koningsspelen 2018
Aanstaande vrijdag zijn de koningsspelen weer! Deze ochtend starten we met het liedje Fitlala van
Kinderen voor Kinderen. Daarna gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 naar Ochten voor de Koningsspelen
2018. Zij zullen hier verschillende sporten gaan beoefenen.
De kinderen van groep 1 t/m 4 blijven op school en hebben daar hun eigen koningsprogramma. Ook
mogen ze eigen gezelschapsspellen meenemen. Alle kinderen krijgen rond 12.00 uur een lunch
aangeboden van school. Wel moeten ze zelf voor hun tien uurtje zorgen en wij raden aan om extra
drinken mee te nemen. Het is leuk als alle kinderen deze dag oranje kleding aan hebben.
Afstuderen juf Sam
Vanaf 23 april 2018 zal juf Sam 25 aaneengesloten dagen lesgeven in groep 1/2/3. Dit is haar laatste
praktijkopdracht voordat ze afgestudeerd is. Tot midden juni zal ze fulltime in de klas te vinden zijn. Kom
gerust even langs als je nog vragen hebt.
Staking
Leerkrachten en onderwijsondersteuners uit het basisonderwijs in Overijssel en Gelderland leggen op 30
mei het werk neer. Hierdoor zijn deze dag alle kinderen vrij!
Sponsorloop
Op dinsdag 15 mei 2018 vindt om 17.00 uur de jaarlijkse sponsorloop plaats. Wij verwachten dat alle
kinderen meedoen. De kinderen krijgen zo snel mogelijk formulieren mee om sponsoren te zoeken. De
OR zal zorgen voor eten en drinken. U komt toch ook om de kinderen aan te moedigen?
Schoolreisje
Nog 69 nachtjes slapen en dan is het zover! Op woensdag 27 april 2018 zullen wij met de hele school
naar de Efteling gaan. De kinderen worden gewoon om 8.30 uur verwacht op school. Wij zullen met
auto’s naar de Efteling gaan. De verwachting is dat wij tussen 16.30 en 17.00 uur weer terug zijn op
school. Deze dag kost €25,00 per kind. Wij willen jullie vragen om dit voor woensdag 30 mei 2018 te
betalen bij de eigen leerkracht. Wij hopen dat alle kinderen meegaan. Mocht dit anders zijn, dan horen wij
dit graag voor donderdag 17 mei 2018. Meer informatie volgt nog.
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Dierenarts in groep 1/2/3.
Ter verdieping van het thema: dieren op de boerderij, was er afgelopen maandag een dierenarts in groep
1/2/3. Alle kinderen mochten een dierenknuffel van thuis meenemen. Na een kort praatje heeft de
dierenarts alle knuffel beter gemaakt. Alle kinderen waren erg enthousiast. Het was een hele geslaagde
middag!

Donderdag 26 april 2018
De laatste dag voor de meivakantie willen we graag leuk afsluiten. In de middag mogen de kinderen in
hun eigen klas gezelschapsspellen spelen. Deze spellen mogen ze van thuis meenemen.
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Isandra-1648383352066620/

Belangrijke data:
Dinsdag 17 april t/m donderdag 19 april
Cito groep 8 (groep 7 gaat in de ochtenden naar groep 4/5/6)
Vrijdag 20 april
Koningslunch + Koningsspelen
Vrijdag 27 april
Koningsdag (alle kinderen zijn vrij)
Er zijn heel veel leuke activiteiten rondom het dorpshuis vanuit de Oranje Vereniging
Vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei
Meivakantie
Dinsdag 15 mei
Sponsorloop
Maandag 21 mei t/m woensdag 23 mei
Alle kinderen zijn vrij, i.v.m. tweede Pinksterdag, Spoenk studiedag en nog een studiedag
Woensdag 30 mei
Alle kinderen zijn vrij i.v.m. de staking in het onderwijs
Donderdag 31 mei
Sportdag groep 5/6 en 7/8
Sportdag groep 1 t/m 4 op school
Woensdag 13 juni
Podiummiddag
Woensdag 20 juni
Juffendag
Woensdag 27 juni
Schoolreisje
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