ISANDRAADJE
 Week 26 - jaargang 2017-2018
Verjaardagen
In juni zijn de volgende kinderen en leerkracht jarig: Sarah uit groep 1, Jarne en Tygo uit groep 4, Jenna
uit groep 7, juf Anouk en meester Dick.

Juf Antoinette
Mijn naam is Antoinette van Eck, ben 30 jaar oud en geboren in Lienden. Samen met mijn vriend Bert en
ons hondje Kyra woon ik sinds februari in Wamel. Op dit moment ben ik werkzaam als leerkracht van de
unit onderbouw op obs De Rietschoof in Opijnen. Na de zomervakantie ben ik voor vier dagen per week
de leerkracht van groep 7/8 op de Isandraschool. Toen ik klein was, riep ik altijd "als ik later groot ben, wil
ik juf worden." Een droom die voor mij dus is uitgekomen. Ik vind het belangrijk om mij als leerkracht te
blijven ontwikkelen en ben geen type dat stil kan zitten. Ik kijk uit naar de samenwerking met leerlingen,
ouders en collega's op de Isandraschool. Mocht u vragen hebben, stel ze dan gerust. De deur staat voor
u open.
Juf Laura
Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren op de Isandraschool gewerkt. Nu heb ik de kans gekregen
meer uren te werken op de andere locaties. Aangezien dit voor mij prettiger is, ga ik hierop in.
Tot en met de herfstvakantie zal ik samen met de nieuwe IB'er, Jolanda van Eijnatten, de taken
oppakken. We kennen elkaar al van het IB-netwerk en ik verwacht in deze periode niet alleen Jolanda
wegwijs te maken binnen onze school, maar ook veel van haar te leren als IB'er, aangezien zij veel
ervaring heeft. Bedankt voor de afgelopen jaren!
Maandagochtend groep 7/8
Juf Anouk gaat de vacature voor de maandagochtend van groep 7 /8 invullen. We zijn heel blij met deze
oplossing!
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.

1 van 2

OBS Isandra, J.R. Zeemanstraat 10, 4053 JN IJzendoorn 0344-641235
www.isandraschool.nl
info@isandraschool.nl

Eindfeest
Donderdag 12 juli is het eindfeest. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Het zou leuk zijn als de
kinderen deze dag verkleed naar school komen. De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken
mee te nemen. Ook zijn we nog op zoek naar ouders die deze dag willen helpen! Graag opgeven bij de
leerkracht.
Schoonmaak groep123
Op dinsdag 10 juli en woensdag 11 juli mogen ouders met poetsdoeken, emmertjes naar school komen
om de klas weer eens flink te poetsen. Vele handen maken licht werk. Indien u liever thuis poets kunt u
een zak met speelgoed mee naar huis nemen. De koffie en thee staat klaar

Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Isandra-1648383352066620/

Belangrijke data:
Donderdag 28 juni
Rapporten gaan mee
GGD aanwezig
Maandag 2 juli
Facultatieve gesprekken
Dinsdagavond 10 juli
Musical
Afscheidsavond groep 8
Donderdag 12 juli
Eindfeest
Vrijdag 13 juli
Alle kinderen zijn om 12 uur uit
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