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Hoi allemaal,
Volgend weekend is het Pasen. Dan hebben we allemaal een extra dagje vrij. Ook
tijdens de les op school besteden we hier aandacht aan. Ondertussen werken we in
stapjes aan de ontwikkeling van het Kindcentrum. Donderdag staat de volgende
studiedag voor het team gepland. Ik wens iedereen een fijn weekend met mooi
weer. Blijf gezond en tot gauw. Hartelijke groet, Lieke
Hartelijke groet, Lieke

Team
Samen bouwen aan IKC IJsselmonde
Voor het Kindcentrum zijn we op zoek naar
leerkrachten voor volgend schooljaar. Hiervoor
gaan we ook een video inzetten. Op 11 maart is
een filmploeg op school én op de bouwplaats
geweest om mooie opnamen te maken. Het is
best lastig om een film te maken terwijl de
nieuwe school er nog niet staat, maar onder het
motto ‘samen bouwen’ zijn we met onze gele
laarzen aan gefilmd. De kinderen (met
toestemming van hun ouders) vonden het ook
heel leuk om mee te werken.

Een mooi moment in groep 4:
Marissa had buikpijn. Voor de vakantie
Kreeg zij daarom een geel eendje van haar
klasgenoot Suzanne. Zij vertelde dat het eendje
hielp tegen de pijn. Vandaag had Gino ook
buikpijn en een beetje hoofdpijn. Komt Marissa
naar de juf toe met dat gele eendje en vraagt: ‘Zal
ik even mijn gele eendje geven juf ? Dat helpt!’.
De juf zegt: ‘Dat vind ik heel lief van jou dat je dat
doet en ik denk dat Gino dat wel heel fijn vindt.
Nu heb je echt de gele met witte pet op!.’
*de namen zijn veranderd i.v.m. privacy.

Studiedag 1 april
De volgende studiedag van het team staat
gepland op donderdag 1 april. De kinderen zijn
dan vrij en hebben dus een extra lang
Paasweekend. Tijdens de studiedag gaan we
verder aan de slag met de invulling van het
onderwijs. Zo leren we ook als leerkrachten elke
keer bij en delen we onze ervaringen.

Wat vind jij?

Leerlingen aan het woord

Volg de laatste ontwikkelingen

Kinderen zijn verrassend, lief en kunnen soms zo
geweldig uit de hoek komen. In de klas maken we
vaak mooie situaties mee. Graag delen we af en
toe deze mooie verhalen met jullie.

We vragen niet alleen of ouders tevreden zijn
over school. Deze week waren de leerlingen van
groep 6, 7 en 8 aan de beurt. De kinderen vullen
een vragenlijst in op de computer. Dit gebeurt
anoniem, zodat ze zich 100 % vrij voelen om hun
mening te geven over wat ze fijn en minder fijn
vinden op school. De uitkomsten nemen wij mee
in de evaluaties.

Op de website www.kindcentrumijsselmonde.nl
kunt u volgen wat de laatste informatie is. De
volgende nieuwsbrief volgt in april.

