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7 september 2018 vrijdag

Beste leerlingen, ouders/verzorgers,
De eerste weken zitten er weer op! Hopelijk heeft iedereen weer een goede start gemaakt ! Het was
erg prettig om dinsdag bij de start van het schooljaar zoveel leerlingen en ouders te hebben
gesproken! Deze week heb ik mijzelf voorgesteld in alle klassen. Er kwamen erg leuke vragen uit de
groepen. Vooral over mijn leeftijd werd door de kleuters hard gelachen… En mocht u als ouder ook
een vraag hebben schroom dan niet om deze te stellen!

Agenda

19 september
25 september
26 september
2 oktober
4 oktober
12 oktober
19 oktober
20 t/m 28 oktober
28 oktober
31 oktober

Informatieavond groep 8
NIO groep 8 IJsvogel
Studiedag , alle kinderen vrij
Start Kinderboekenweek
Dierendag
Einde Kinderboekenweek
Studiedag, alle kinderen vrij
Herfstvakantie
Wintertijd
Evaluatie kennismakingsgesprekken

Kookles
Volgende week maandag begint Marjoleine weer met de kooklessen voor
de groepen van de IJsvogel. Omdat er nu een combinatieklas 4/5 is,
mogen ook de leerlingen van groep 4 meedoen.
Ze begint met groep 4/5 en 5/6.
Ze haalt zelf de kinderen op uit de klas.rlem
Pretoriaplein
13:30

Juf Wendy gaat trouwen

Vrijdag 21 september gaat juf Wendy, van groep 6/7 IJsvogel,
trouwen met Jeffrey. Voordat ze gaan trouwen brengen zij een
bezoek aan de school en zullen zij de groepen langs gaan.
Wij wensen Wendy en Jeffrey heel veel geluk samen!

Inzet Plusleerkracht IIsvogel
Vanaf dit schooljaar wordt er gewerkt met een plusleerkracht. Elke dag is er een leerkracht
boventallig en dus niet gekoppeld aan een klas. Mocht er ziekteverzuim zijn wordt dit opgevangen
door deze plusleerkracht. Voor de kinderen is er dan een bekende juf of meester die de vervanging
doet.
Naast vervanging van ziekte is de plusleerkracht in te zetten voor ondersteunende taken in de
groepen. Er is een inventarisatie gemaakt van behoeften. De onderwerpen die vooral werden
genoemd zijn:
* Leerlingen die extra aandacht nodig hebben op bepaalde onderdelen kunnen dan in kleiner
verband uitleg krijgen / oefenen.
* Gedragsbegeleiding in kleine groepjes als aanvulling op de klassikale aandacht hiervoor.
Afgebakend in tijd met een duidelijke doelstelling.
* Invulling van het technieklokaal. Dit om het leren in de praktijk meer vorm te geven.
* Inzet RT vanaf groep 4 bij kinderen extra ondersteuning bij lezen nodig hebben.
* Kinderen opvangen die niet op tijd worden opgehaald. (wachtlokaal)
Het uitgangspunt is geweest dat elke groep ongeveer dezelfde hoeveelheid ondersteuningsuren
heeft. De leerkrachten van betreffende groep maken zelf een plan hoe deze uren in te zetten.

Uitnodiging
Webinar
Ouders langs de lijn
Donderdag 20 september 2018
van 20.30 tot 21.30 uur
Voor ouders met een sportend kind, coaches en trainers.
Bij een webinar kun je als ouders op een afgesproken dag
en tijd vanuit huis via internet inloggen op een live
video/chatsessie over een bepaald onderwerp. Jij ziet
hen, zij zien jou niet. Dit webinar wordt verzorgd door
Tischa Neve, kinderpsycholoog en opvoedkundige, ook
bekend van het tv-programma Schatjes en van JM voor
ouders.
Als ouder leef je mee met je kind en hoop je dat zij geluk
halen uit hun sport. Maar op welke manieren kun je
hierin nu het beste ondersteunen?

Tijdens dit webinar, neemt Tischa jou als (toekomstig) sportouder mee om je bewust te worden van
je gedrag, de impact ervan en geeft ze handvatten om zo goed mogelijk te zijn voor je kind.
Hoe zorg je ervoor dat je een goede, sportieve en respectvolle sportouder bent voor je kind? Wat is
de impact van ons gedrag als ouder op ons sportende kind, wat doe je wel en wat niet? Wat willen
kinderen eigenlijk van ons?
Dit webinar zit vol eyeopeners, voorbeelden en veel praktische tips over hoe je je kind helpt om
sportief, respectvol en met plezier te sporten!

Aanmelden:
Meld je snel aan via deze link om bij dit gratis webinar bomvol inspiratie en tips te zijn!

Buurtsport
Vanaf maandag 3 september a.s. organiseert SPORT•GOUDA de buurtsport weer!
Ben jij 6 t/m 12 jaar en wil jij na een dag leren ook nog even lekker bewegen? Kom dan naar
Buurtsport. Bij de Buurtsport kun je vrij komen spelen, kennis maken met sport en bewegen en
andere kinderen ontmoeten. Ouders zijn ook van harte welkom bij Buurtsport.
Buurtsport wordt begeleid door onze professionele Buurtsport-coaches.
Buurtsport vindt in het schooljaar 2018-2019* elke week plaats op de onderstaande locaties en
tijden.
Maandag
Dinsdag

Woensdag
Donderdag

Vrijdag

Korte Akkeren
Gouda Oost
Gouda Oost
Achterwillens
Westergouwe
Kort Haarlem
Kort Haarlem
Goverwelle
Bloemendaal
Goverwelle
Korte Akkeren
Plaswijck

Schoolplein Westerschool
Schoolplein Wereldwijs
Marathonlaan
Schoolplein Vindingrijk
Schoolplein De Ontdekkingsreizigers
Pretoriaplein
Zoutmanstraat
Middenmolenlaan
Gymzaal Columbuslaan
Tempelpolderplein
Schoolplein KAS
Schoolplein Cirkel (Rijnlust)

14:30 – 16:00 uur
15:00 – 16:30 uur
15:00 – 16:30 uur
15:00 – 16:30 uur
14:00 – 15:30 uur
13:30 – 14:30 uur
15:00 – 16:00 uur
15:00 – 16:30 uur
15:00 – 16:30 uur
15:00 – 16:30 uur
15:00 – 16:30 uur
14:30 – 16:00 uur

* met uitzondering van de schoolvakanties
Tot bij de Buurtsport!

Theatervoorstelling ‘Scheiden, wat doet dat met een kind?’
Op donderdag 13 september 2018 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin de
theatervoorstelling ‘Scheiden, wat doet dat met een kind?’ Deze interactieve voorstelling vindt plaats
om 19.30 uur in Cultuurhuys De Kroon in Waddinxveen en is er voor iedereen die te maken heeft
met een echtscheiding.
Een scheiding zorgt vaak voor emoties, zoals verdriet en ruzies. Voor kinderen verandert er veel in
korte tijd. Weet jij wat je kunt doen om een scheiding voor kinderen zo goed mogelijk te laten
verlopen? Theatergroep one2know speelt en zingt humoristische, soms emotionele en herkenbare
situaties na. Samen met het publiek wordt besproken wat je in die situaties kunt doen.
Vooraf en in de pauze is er een informatiemarkt met verschillende thematafels waar bezoekers
terecht kunnen voor informatie, vragen en advies.
Tickets:
Reserveren:
Aanvang:
Locatie:

€ 3,00 per persoon
via www.cultuurhuysdekroon.nl
19.30 uur
Cultuurhuys De Kroon, Gouweplein 1, 2741 MW Waddinxveen

