ISANDRAADJE
 Week 24 - jaargang 2017-2018
Verjaardagen
In juni zijn de volgende kinderen en leerkrachten jarig: Sarah uit groep 1, juf Nori en juf Anouk.

Meesters- en juffendag 20 juni 2018
Binnenkort is het weer zover, meesters- en juffendag! Dit is een leuke en gezellige dag waarbij we de
verjaardag van Juf Nori, Juf Anouk, Juf Oda, Juf Mariken, Juf Marga, Juf Marianne, Meester Hans, Juf
Marijke en juf Sam vieren. We beginnen de dag gewoon om 8.30 uur in de eigen klas. De meesters en
juffen zorgen voor wat lekkers. Je hoeft dus geen eten mee naar school te nemen. Voor het 10-uurtje en
de lunch wordt gezorgd.
Tijdens deze feestelijke dag volgen de kinderen 2 workshops naar eigen keuze. In de middag mogen de
kinderen een bord- of kaartspel spelen. Deze spellen mogen ze van thuis meenemen. We sluiten de dag
om 14.00 uur af.
Schoolreisje
Woensdag 27 is het zover. we gaan dan met z’n allen naar de Efteling. De kinderen moeten gewone tijd
op school zijn zodat we om 8.45 uur kunnen vertrekken. De kinderen moeten deze dag zelf voor hun 10
uurtje zorgen en wat extra drinken. Ze zullen ook van ons nog wat drinken krijgen en een lunch hoeven
ze niet mee te nemen. Uiteraard mogen de kinderen iets lekkers extra meenemen, maar wilt u erop letten
dat het niet uit de hand loopt. We rijden daar rond 16.00 uur weg en zullen afhankelijk van het verkeer
om 16.45/17.00 uur weer terug zijn op school. Wilt u deze dag uw kind(eren) makkelijk zittende kleding
aantrekken en schoenen waar ze de hele dag goed op kunnen lopen.
Ouderavond
We willen iedereen bedanken voor de aanwezigheid bij de ouderavond. De samenvatting van deze
avond zal een dezer dagen per mail volgen.
Zoals u gehoord heeft zijn de OR, MR en de klankbordgroep op zoek naar nieuwe mensen. U kunt zich
hiervoor aanmelden bij de leerkracht.

Formatie
Groep 1/2/3
Maandag t/m donderdag: Nori Kramer
Donderdagmiddag en vrijdag: Hans de Vries
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Groep 4/5/6
Maandag en dinsdag: Mariken den Hild
Woensdag t/m vrijdag: Anouk Wigman
Groep 7 /8
Dinsdag t/m vrijdag: Antoinette van Eck
Maandagochtend: vacature
Maandagmiddag: gym met Rianda Prijs en Mariken den Hild sluit de middag af in groep 7/8.
Hans de Vries: Extra aanwezig op de dinsdagmiddag en woensdagmiddag
Oda Schmalhausen: begeleidt de leerlingen met een arrangement en is gedurende een aantal uur per
dag aanwezig op school.
Nori Kramer: zal op donderdagmiddag aanwezig zijn voor directietaken.
Han van Schaik: Directeur, enkele dagen per week aanwezig
Oudergesprekken
Op maandag 2 juli zijn er facultatieve gesprekken. Leerkrachten kunnen aangeven dat ze een gesprek
nodig vinden maar u kunt ook zelf aangeven dat u een gesprek wilt hebben. U kunt dit dan even
doorgeven aan de leerkracht.
Eindscore Centrale Eindtoets:
Onze schoolverlaters hebben de Centrale Eindtoets gemaakt eind april.
Eerder dit schooljaar hebben de schoolverlaters al hun schooladvies ontvangen.
Alle leerlingen uit groep 8 hebben op hun niveau gescoord, alleen geeft de gemiddelde score aan dat wij
dit jaar onder het landelijk gemiddelde hebben gescoord. Toch kunnen wij trots zijn op onze
schoolverlaters omdat ze de toets naar verwachting hebben gemaakt.
Terugkoppeling schoolzwemmen
Tijdens één van de koffieochtenden is er een vraag gesteld over schoolzwemmen.
Een aantal gemeenten heeft een subsidieregeling voor schoolzwemmen waardoor de kinderen via de
school zwemles krijgen. De MR heeft deze vraag opgepakt en navraag gedaan hoe dit geregeld is bij de
gemeente Nederbetuwe.
De gemeente Neder-Betuwe heeft aangegeven geen subsidieregeling voor schoolzwemmen te hebben.
Wel wordt er binnenkort een start gemaakt met het opstellen van de sportvisie en ook gaat (als de
gemeenteraad instemt) de gemeente met Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) aan de slag.
Misschien biedt dit voor de toekomst mogelijkheden.
Voor ouders die de kosten voor zwemles niet kunnen bekostigen is het mogelijk gebruik te maken van
het zwemfonds. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij Joris Maier (buurtsportcoach en
intermediair), Joris@healthclubjulien.nl.

Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Isandra-1648383352066620/
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Belangrijke data:
Donderdag 14 juni en vrijdag 15 juni
Groep 8 dagjes weg.
Groep 7 zitten bij juf Anouk
Woensdag 20 juni
Juffendag
Woensdag 27 juni
Schoolreisje
Donderdag 28 juni
Rapporten gaan mee
GGD aanwezig
Maandag 2 juli
Facultatieve gesprekken
Vrijdag 13 juli
Alle kinderen zijn om 12 uur uit
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