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EEN GOEDE START
De kinderen en het team kunnen terugkijken op een goede start van het
schooljaar. Iedere groep is hard aan het werk, heeft het ritme goed gevondenen en heerst er een goede sfeer. We gaan dit met elkaar heerlijk doorzetten!

VERKEERSVEILIGHEID
Gisteren heeft u een brief gekregen over de
verkeersveiligheid op de Weidezoom en Middelweg i.v.m. de bouwwerkzaamheden op het
voormalig terrein van de voetbalclub.
Vandaag heeft Veilig Verkeer Nederland de
kinderen van de groepen 6-7-8 (groep 5 a.s.
maandag) laten ervaren wat een dode hoek is
bij een vrachtwagen, wat de chauffeur ziet en
hoe je zelf het beste kunt fietsen. De kinderen
waren onder de indruk!
De firma Bos heeft hiervoor een grote vrachtwagen op de kiss & ride neergezet.
Veilig naar school en weer naar huis kunnen
gaan is het aller belangrijkste!

EEN REKENSOM MET ONDERWIJSTIJD
2 x 5 x 40 x 8 en dit delen door 60 = 53,3
Wat betekent dit?
Onze school start het onderwijs om 8.30 uur. Dat betekent dat de instructie
ook dan begint en de kinderen op school moeten zijn.
Wat is nu 2 minuten te laat? Niks toch? Of……
2 minuten te laat x 5 dagen in de week x 40 schoolweken x 8 schooljaren
geeft het aantal minuten aan. Als je dat deelt door 60 minuten krijg je 53,3
uur . 53,3 uur onderwijs (meer dan 2 weken) minder voor uw kind. Rekent u
zelf uit wat het betekent als het kind nog later komt…..
Kortom onze dringende vraag in het belang van de ontwikkeling van uw kind:
“wilt u zorgen dat uw kind op tijd op school is?”
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MINIKALENDER
• 28-09 Schoolkorfbaltoernooi
• Vanaf 3-10 kinderboekenweek
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STARTGESPREKKEN
Wat is het fijn om aan het begin van het schooljaar startgesprekken te hebben kunnen voeren. Ouders, kind en leerkracht samen in gesprek over “dat
wat je bezig houdt en wilt leren”. Dat de behoefte bij u er was bleek uit het
feit dat het inschrijven voor het gesprek zeer vlot gedaan werd. Contact tussen ouder en school vinden we erg belangrijk, ook buiten deze geplande gesprekken om!

SCHOOLFOTOGRAAF
Op donderdag 22 september a.s. komt de schoolfotograaf op school.
Via de leerkracht van uw kind krijgt u hierover verdere informatie.

DE VREEDZAME SCHOOL
We lossen conflicten zelf op! Maandag starten we
met het tweede blok “We lossen conflicten zelf
op”. De kinderen leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan.
Hoe we dat doen leest u in de DVS nieuwsbrief,
deze is als bijlage toegevoegd. De kinderen van de
groepen 1 tot en met 6 krijgen vandaag de kletskaarten mee van blok 1.

TECHNIEKMIDDAGEN
Dit schooljaar organiseren we een vijftal techniekmiddagen voor alle leerlingen in de school.
Hiervoor zijn we op zoek naar ouders/familieleden/vrienden die een activiteit
willen begeleiden of ondersteunen.
Het gaat hierbij dus om techniekactiviteiten die u zelf mag verzinnen. Te denken valt aan: iets bouwen, iets testen, experimenteren, handvaardigheid
technieken ontdekken.
Mocht u daar hulp bij nodig hebben, dan kunnen we daar samen even naar
kijken.
De leerkrachten ondersteunen ook tijdens de activiteiten.
Het gaat om de volgende donderdagmiddagen:
20 oktober, 15 december, 23 februari, 20 april, 22 juni

Het liefst houden we de activiteit hetzelfde voor alle keren en wisselen we
steeds de groepjes. Dus u geeft vijf keer dezelfde activiteit. Mocht u nou niet
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alle keren kunnen of maar een paar keer? Reageer dan vooral ook. Hoe meer
hulp hoe beter
Mocht u interesse hebben. Stuur dan een mail naar: c.albers@ixieje.nu
In de mail graag:
Uw naam
Uw kind + groep
Bent u alle middagen beschikbaar?
Wilt u begeleiden of ondersteunen?
Welke activiteit? (als u wilt ondersteunen, dan graag aangeven wat voor
soort activiteit uw interesse heeft)
Geschikt voor welke groepen?
Hoeveel kinderen maximaal in de groep?
Mocht u zelf niet kunnen helpen, maar bijvoorbeeld wel in de gelegenheid
zijn materialen aan te leveren, laat het ons dan ook zeker weten. Daar zijn we
blij mee.

WIE DOET NU WAT OP IXIEJE? ONZE GEDRAGSSPECIALIST.
We laten in onze komende nieuwsbrieven iedere keer het licht schijnen op
een aspect van onze school. Wat doet de leerkracht, wat de intern begeleider, de rekenspecialist, de taalspecialist, de kindercoach, de gedragsspecialist , de specialist meer– en hoogbegaafden, de gymdocent, de docent dans
en drama en alle andere expertise die we in de school hebben.
In deze nieuwsbrief doet Iris van Dalen dat:
“Ik ben Iris van Dalen, Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en sinds mei (vorig
schooljaar) met veel enthousiasme gestart als Gedragsspecialist op obs IXIEJE.
Hiervoor heb ik jaren in de Jeugdhulpverlening gewerkt en de laatste jaren als
ambulant trainer op scholen in de regio Haaglanden.
Op de dinsdag en vrijdag bied ik in de rol van Leraarondersteuner, ondersteuning in de onderbouw en op de donderdag, verricht ik voornamelijk buiten de
klas mijn werkzaamheden als Gedragsspecialist, een super leuke combinatie!
Wat houdt mijn rol als Gedragsspecialist op school precies in? Ik houd mij
bezig met leerlingen die extra ondersteuningsbehoeften hebben op sociaalemotioneel gebied. Daarnaast kan ik ondersteunen bij het voorkomen en
signaleren van eventuele gedragsproblemen, zowel binnen als buiten de
groep, denk ik mee met de leraren op gedragsniveau, heb ik nauw contact
met de IB’er/directie, neem ik deel aan zorg overleggen, ondersteun ik wanneer er gepest wordt en bied ik ondersteuning bij het ontwikkelen van onze
schoolvisie op sociaal-emotioneel gebied. Kortom: een hele veelzijdige functie!
Mocht u als ouders/verzorgers nog vragen hebben, kunt u mij op di, do en vrij
na schooltijd, altijd even opzoeken of mailen: i.vandalen@ixieje.nu
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ZIEKMELDEN
Is uw kind ziek? Wilt u dit tussen 8.00—8.30 uur dan telefonisch melden. Parro is een handig communicatiemiddel maar de leerkracht is ‘s morgens met
andere zaken bezig. Zoals u weet worden de ouders van de kinderen gebeld
als zij niet op school zijn en er geen telefonische melding is geweest. U snapt
het vast…..

COMMUNICATIE—PARRO
Communicatie tussen school en ouders vinden we erg belangrijk. Heeft u iets
te melden of te vragen…. Doe dit via Parro!
De leerkracht leest Parro frequent op zijn/haar werkdagen en zal zo spoedig
mogelijk reageren. Een bericht dat u na 17.30 uur stuurt, wordt de volgende
dag gelezen.

Vriendelijke groeten,
namens het team
Rianne Tax
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