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ER GEBEURT VEEL TOT AAN DE ZOMERVAKANTIE
Nieuwe energie hebben de kinderen gekregen in de meivakantie, iedereen is
weer flink aan het werk gegaan. In de komende periode tot aan de zomervakantie wordt er nog veel geleerd! Er worden ook andere activiteiten georganiseerd. We zetten het een en ander op een rijtje voor u:

DE VREEDZAME SCHOOL, BLOK 6
In blok 6 gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen tussen mensen.
We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en in cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan. Naast verschillen zijn
er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat
je dit terugziet binnen de eigen families, de
klas, de school en de samenleving.
Hoe we dat gaan doen, wat er in de verschillende groepen wordt aangeboden en welke
tips er voor thuis zijn, leest u in de aparte brief
die als bijlage is toegevoegd.

TOETSWEKEN

Ouderraad,

In de periode van 23 mei t/m 10 juni worden in de groepen 3 t/m 7 de IEPtoetsen afgenomen.
In de groepen 3 en 4 worden ook nog extra leestoetsen afgenomen. De toetsen worden vrijwel altijd in de ochtend afgenomen.
Houdt u in deze periode rekening met afspraken voor dokter, ortho, begeleiding, of andere zaken?!

Heel erg bedankt voor
het organiseren van twee
geweldige schoolreizenvoor de groepen 1-3 en
4-7.
Iedereen heeft genoten.

Hartelijk dank! Het scheelt ons
(en uw kind) een hoop inhaal- en
schuifwerk.
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DINER EN MEESTER– EN JUFFENDAG 22 JUNI
Veel activiteiten hebben in dit schooljaar niet of op een andere manier moeten plaatsvinden door de coronamaatregelen. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet….
Op 22 juni vieren we in de ochtend meester– en juffendag. En ons kerstdiner
wordt een zomerdiner die avond van 17.30—18.30 uur voor de
groepen 1 t/m 7. U krijgt hier vanzelfsprekend verdere informatie over.

AFSCHEID VAN GROEP 8
Traditiegetrouw heeft groep 8 een barbecue aan het einde van het schooljaar. Dat houden we erin natuurlijk en wel op dinsdagavond 22 juni vanaf
19.00 uur.
Groep 8 is hard aan de slag met de musical. Dat gaat een mooie voorstelling
worden! De musical voor de ouders van groep 8 vindt plaats op dinsdagavond 5 juli.
De laatste schooldag voor groep 8 is op woensdag 6 juli; alle kinderen van de
school zullen hen uitzwaaien.

CIRCUS ROTJEKNOR 23 JUNI
Een voorstelling van de kinderen voor de ouders, hoe lang is dat al niet geleden. Veel te lang! We mogen het weer oppakken en dat doen we dan ook
groots.
Circus Rotjeknor komt naar IXIEJE toe om samen met de kinderen een fantastische voorstelling te maken. De hele dag wordt er geoefend om in de middag
u een fantastisch voorstelling aan te bieden. Noteer de middag alvast maar in
uw agenda. U
hoort nog van
ons.
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NIEUWE UITDAGING—NIEUWE COLLEGA’S
Zoals u weet hebben we een wervingscampagne gevoerd voor het vinden van
nieuwe collega’s. Die hebben we ook nodig . Een aantal collega’s gaat ons
verlaten aan het einde van dit schooljaar, Een nieuwe uitdaging ligt er voor
hen in het verschiet, dat is altijd mooi.
Maaike van der Lingen heeft een nieuwe uitdaging gevonden in Rotterdam,
op fietsafstand van haar huis.
Meta de Bode gaat verhuizen naar Loenen (Veluwe), een afstand die niet te
overbruggen is om op IXIEJE te blijven.

Nieuwe collega’s kunnen we ook begroeten:
Ellen van Ravenzwaaij, leerkracht
Mandy Lapré, leerkracht
Annemieke Huisman, leerkracht
Lisa van der Lubbe, onderwijsassistent
Daarnaast voeren we op dit moment nog sollicitatiegesprekken.

ORGANISATIE GROEPEN 2022-2023
Het volgende schooljaar gaan we werken met 8 groepen. Al eerder gestart
maar ook de komende periode gaan we als team verder om te bepalen op
welke wijze we de beste bezetting in de groepen kunnen realiseren; wie gaat
werken in welke groep.
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VERRASSENDE SAMENWERKING DE SCHAKEL—IXIEJE
Na een tijdje van voorbereiden is het eindelijk zover.
Sinds 4 weken komt activiteitencentrum de Schakel naar de IXIEJE.
We komen met een aantal cliënten naar
school om daar verschillende ondersteunende taken voor de kinderen en de onderwijzers te doen. Zo heeft iemand al een vaste
zandbak taak. Na het buitenspelen is zijn
taak dat hij het zand weer terug in de zandbak schept en veegt.
Er is veel knip en lamineerwerk wat wij mogen doen. Vorige keer mochten we zelfs stickers plakken en krullen zetten in de werkschriften van de kinderen. De bedoeling is dat we ook taken meenemen naar activiteitencentrum de Schakel zodat de ander cliënten van het activiteitencentrum de Schakel ook plezier en
taken hebben aan deze samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan (vertrouwelijk)
papier vernietigen en het schoonmaken van speelgoed.
Bij de samenwerking kijken we vooral naar de mogelijkheden van elkaar, wat
kunnen we voor elkaar betekenen en hoe kunnen we dit realiseren.
En mocht u een cadeautje voor vaderdag zoeken of een ander leuk cadeautje? De cliënten van de Schakel maken deze op het activiteitencentrum .
Deze producten zijn te bestellen bij de Schakel via de mail schakel@gemivasvg.nl of even bellen 0182 378455
Namens de Schakel, Monique Dekker

Met vriendelijke groet, mede namens de collega’s,
Rianne Tax
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