ISANDRAADJE
 Week 37 - jaargang 2018-2019

Deze nieuwsbrief verschijnt eenmaal per maand.
Informatieavond
Fijn zo’n mooie opkomst tijdens de informatieavond. Mooi dat u allemaal met uw kind mee wilde komen.
Heeft u de brieven goed gelezen die in de tas zaten. Er staat best waardevolle informatie in. Om goed op
de hoogte te blijven is het zaak dat u zich aanmeldt voor klasbord. In de afgelopen drie weken is er al
veel gebeurd, wij begonnen met een feestelijke opening waarin we in een nieuw schooljaar rolden
letterlijk en figuurlijk bij een aantal leerlingen.

De schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt dit schooljaar op donderdag 27 september. Bij het begin om 08.30 uur start de
fotograaf met broertjes en zusjes van buitenaf en de peuters van de peuterspeelschool. Daarna de
leerlingen van de diverse leerjaren en de groepsfoto’s. Net als vorig jaar ontvangt u een code en na het
invoeren van deze code kunt u rechtstreeks bestellen, drie weken lang. De foto’s worden naar school
gestuurd dit voorkomt een aparte porto van € 2,95 per bestelling. De foto’s komen per bestelling ingepakt
en voorzien van naam naar school.
Oproep
Wij zoeken voor vrijdagmiddag hulpouders voor handenarbeid van 13.00 uur tot 14.00 uur . Wij denken
aan (hout) zagen schuren enz., techniek, kleien, koken, multimedia, knutselen met papier, stof en draden
maar aan dammen. Wij starten na de herfstvakantie. Voor die tijd gaan wij in overleg met ouders die zich
aanmelden om samen de onderwerpen te bepalen en verdelen.
Rommelmarkt
Op 22 september zullen wij ook met een stand staan op de rommelmarkt. Er is goed door de
boekenkasten gegaan waardoor wij een deel van onze kraam van boeken voorzien en die verkopen. Iets
om te gokken of te raden zult u ook tegenkomen en voor de kleinere te grabbelen.
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Entreetoets
De leerlingen van leerjaar 8 starten dinsdag 17 september met het maken van de entreetoets. Wij
hebben hiervoor gekozen om een goed beeld te krijgen van de beginsituatie bij de leerlingen. De
gegevens stellen ons in staat om de juiste leerstof aan te bieden. Zo kunnen we optimaal voor het
verwijzing naar het VO aan de slag. U kunt zorgen dat uw kind optimaal fit en uitgerust aan de toets
onderdelen kan werken, vrijdag sluiten wij de toets af dan zijn er vier ochtenden gemiddeld twee uurtjes
getoetst.

Belangrijke data:
Vrijdag 5 oktober
Studiedag alle kinderen zijn vrij
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