ISANDRAADJE
Verjaardagen
Jarick Vink

 Week 20 - jaargang 2017-2018
31 mei

11 jaar

Sponsorloop
Gister was de sponsorloop. Wat hebben de kinderen hard
gelopen, ze hebben ondanks de warmte heel goed hun best
gedaan. Het exacte bedrag kunnen we nog niet melden maar
het is in ieder geval al meer dan 500 euro. Vrijdag 25 mei moet
al het geld binnen zijn van de sponsorloop, zodat we precies na
kunnen gaan wat we hebben opgehaald. En welk deel er naar
het goede doel gaat. Aankomende week gaan de kinderen
kiezen welk goed doel het gaat worden.
Gymmen
Vanaf nu moeten de kinderen van groep 3 t/m 8 voor binnen en
voor buiten gymkleren meenemen. Bij mooi weer gaan ze lekker
buiten gymmen. Ze mogen dan ook een flesje met water
meenemen en denk eventueel aan zonnebrand en een petje.
Staking
Leerkrachten en onderwijsondersteuners uit het basisonderwijs in Overijssel en Gelderland leggen op
woensdag 30 mei het werk neer. Hierdoor zijn deze dag alle kinderen vrij!
Ouderavond
Dinsdagavond 12 juni om 19.30 uur zal er een ouderavond plaatsvinden. Er is dan een terugkoppeling
van de bevindingen van Hens Galjaard en een jaarverslag van de OR en van de MR. We hopen op veel
belangstelling.
Schoolreisje
Woensdag 27 juni 2018 zullen wij met de hele school naar de Efteling gaan. Deze dag kost €25,00 per
kind. Wij willen jullie vragen om dit vóór 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 vóór donderdag 17 mei
2018.
Vakantiebieb
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb. Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in
de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een
terugval van het AVI-niveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie
en biedt e-books voor het hele gezin. De app is te downloaden in de App Store en Google Play Store en
is een zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31
augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e-books. Winactie Om het lezen
deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op een iPad mini door uit te leggen
wat hun favoriete e-book uit de VakantieBieb is en waarom.
Informatie over deelname en spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl.
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Isandra-1648383352066620/

Belangrijke data:
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
GGD ‘s middags aanwezig
Dinsdag 12 juni
Ouderavond
Woensdag 13 juni
Podiummiddag
Woensdag 20 juni
Juffendag
Woensdag 27 juni
Schoolreisje
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