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Er is veel gebeurd deze maand. Alle kindges rekken zijn gevoerd door de
leerkraihten met de leerlingen. Als vervolg zijn er al doelstellingenges rekken
gevoerd met ouderse leerlingen en leerkraihtene voordat de herfstvakante begint
verwaihten wij de ges rekken af te ronden.
Tijdens de studiedag van 5 oktober hebben de leerkraihten geleerd; welke vragen
zijn er doelmatg tjdens een kindges rek en welke zijn minder efeitef. De
veranderende rol van leerkraiht naar ioaih is bes roken. Hiero krijgen wij als
teame met vier andere teams van Fluviume o maandag 29 oktober een vervolg
aangeboden.
Terugblik actiiieiiee okiober
Na de herfstvakantee er novembere gaat Mariken den Hild een andere uitdaging
aan binnen de Stihtng Fluvium bij de o.b.s. De S ring lank in Rum t. Wij wensen
haar veel suiies bij de nieuwe uitdagingen die daar liggen.
O woensdag 3 oktober neemt Mariken den Hild afsiheid van de ouders waar zij
mee heef mogen samenwerken. Om 4.00 uur staat er een ko kofe of thee klaar
en is er gelegenheid om handen te sihudden / afsiheid te nemen.
Tot de Kerstvakante gaat Anouk Wigman vijf dagen er week werken en komt
Dennis van Duijnhoven o maandagoihtend de werkzaamheden van Anouk
Wigman waarnemen.

Jarigee ie de maaed

O verzoek van Laura Tijsen Tijsen kunt u van haar afsiheid nemen o dinsdag 6
oktober om 4.00 uur.

2/ 0 – Petros & Sidona ZeratsionKidane

Laura bevindt ziih dan in de lange gang van sihool. Er staat een ko je kofe of thee
voor u klaar en is er gelegenheid om een hand te sihudden / afsiheid te nemen.

4/ 0 – Jurre Zoetekouw

Vooruiiblik actiiieiiee jaeuari 2019

5/ 0 – Joe van Dortmont

Hoe wij na de kerst ons onderwijs gaan inriihten in 20 9 legt het team u graag uit
o een ouderavond begin deiember.

7/ 0 – Maud Leeuw
7/ 0 – Dean Koenen

Welkom eieuwe leerliegee
Ayden van Neerven in leerjaar
Vooruiiblik actiiieiiee
Herfstvakante start volgende vrijdag 9 oktober om 4.00 uur
O dinsdag 30 oktober worden de leerlingen weer verwaiht om half 9.

Wij rollee hei eieuwe schooljaar ie!

Aciualiieiiee

De nieuwe kofekekem
voom het teek is bijne
gemeed.
De schildem heeft zich een
bleuwtje geschildemd deze
keem.
Ne de hemfstvekentie zijn em
voomleeswedstmijden in de
leemjemen 5, 6, 7 en 8.
In de divemse lokelen is em
de efgelopen week veel
voomgelezen doom leden
ven de
De nieuwe website geet op
1 novekbem de lucht in.
Den womdt deze gevuld en
deemne ontvengt u hiemovem
bemicht.
De oudemmeed heeft
efgelopen keend weem
vemgedemd. Op de nieuwe
website kokt em een
mubmiek ouderraad weemin
voomteen de vemslegen kunt
vinden ok te lezen.

Welkom eieuwe doceeiee ee/of siagiaires
De nieuwe IBer Jolanda van Einaten stelt ziih voor in de volgende agina
van deze nieuwsbrief.

Jolanda van Eijnattnn nttrn Btgtltidtr

Langs deze weg wil ik mezelf graag even aan u voorstellen.
Ik woon samen met mijn man en jongste zoon (22) in Tiel. Mijn oudste zoon
(25) is een half jaar in Indonesië voor stage. Thuis is een van mijn twee
Abessijnen regelmatg bij mij o sihoot te vinden als ik een boek lees of
studeer. Ik ben graag een aar dagen weg met de iaravan en wandel graag
alleen of met mijn twee Kooikerhondjes.
Met ingang van augustus 20 8 ben ik de nieuwe Intern Begeleider o
obs Isandra en neem ik het stokje over van Laura Tijssen. Missihien heef u me al gezien o het lein
of in de sihool.
Ik werk al meer dan 8 jaar als Intern Begeleider o diverse (kleine) siholen en bij diverse stihtngene
waaronder Fluvium O enbaar Onderwijs.
In IJzendoorn zal ik vooralsnog één dag werken als Intern Begeleider. Daarnaast werk ik één dag in
O ijnen. Intern Begeleider zijn o twee siholen vraagt een strakke organisate maar tegelijkertjd ook
flexiibiliteit. Ik robeer hierin een goed evenwiiht te vinden.
In rinii e werk ik o maandag of donderdag in IJzendoorne maar het kan zo maar zijn dat ik o een
andere dag in de sihool te vinden ben. Vanzelfs rekend ben ik bereikbaar via de mail.
Ik wil me graag inzeten om er samen met ue de leerkraihten (en eventueel exiterne instantes) voor
te zorgen dat alle kinderen ziih kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Kinderen versihillen
en hebben versihillende onderwijsbehoefen. We gaan zo veel mogelijk uit van de sterke kanten van
kinderene maar soms hebben kinderen exitra ondersteuning nodig. De rol van u als ouder is daarin
zeer belangrijk. Samen roberen we het onderwijs voor uw kind o tmaliseren binnen de
mogelijkheden van onze sihool.
Na mijn Remedial Teaiher en Interne Begeleider o leiding heb ik een Master afgerond voor Inilusief
Onderwijs. Aihterliggende gedaihte van Inilusief Onderwijs is dat er geen kinderen worden
uitgesloten van regulier onderwijs. Passend Onderwijs gaat uit van thuisnabij onderwijs als het kan
en s eiiaal als het moet. Uitgangs unt is altjd wat het beste is voor het kind en de kinderen in de
groe .
Naast mijn werk studeer ik Toege aste Psyihologiee omdat ik graag meer wil weten over het gedrag
van mensen en waarom ze be aald gedrag laten zien (of juist niet).
Ik wil mijn ervaring en exi ertse graag inzeten o obs Isandra.
Moiht u vragen hebben over de ontwikkeling van uw kind o leergebiede motorieke gedrag of soiiaalemotoneele loo gerust bij me binnen of stuur me een mailo ib@obsisandra.nl

Jolanda van Eijnaten

