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BESLISBOOM PROTOCOL COVID-19 VERNIEUWD
Een nieuwe beslisboom is, op 9 oktober jl, vastgesteld voor kinderen van 0
jaar t/m groep 8. Langs deze beslisboom kunt u en kunnen wij kijken of uw
kind naar school mag.
De beslisboom is als bijlage toegevoegd aan deze nieuwsbrief.

ONDERZOEKEN ANDERE LESTIJDEN
Het nieuwe pleinwachtrooster voor de periode vanaf de herfstvakantie tot
aan de kerstvakantie heeft u ontvangen van Brigitte vandaag. De afgelopen
jaren worden wij geconfronteerd met het feit dat ouders de pleinwacht afkopen (28%) of niet komen opdagen (30%). Het gevolg is dat teamleden geen
(wettelijk verplichte) pauze hebben.
In de Corona-periode hebben we gedwongen gewerkt met een continurooster; dat wil zeggen dat de middagpauze korter was en de kinderen onder begeleiding van de eigen leerkracht buiten speelden. De pedagogische lijn was
gedurende de gehele dag gewaarborgd. De wettelijk verplichte pauze was
dan aan het einde van de lesdag.
Samen met het team en de MR zijn we aan het onderzoeken welk lesrooster
met pauzetijden het best past bij de visie van onze school. U wordt hier vanzelfsprekend in meegenomen.

MINIKALENDER
• 19-23 okt. herfstvakantie
• 30 okt. Streetwise
• 3 nov. Leerlingenraad

STREETWISE
30 oktober staat in het teken van Streetwise! De ANWB komt met instructeurs
naar onze school toe voor het verzorgen
van verkeerstrainingen aan alle groepen.
Als bijlage krijgt u een standaard brief
van de ANWB. Let op; de juiste tijden en
de locatie hoort u van de leerkracht. De lesinhoud klopt precies. VEEL plezier!
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• 5 nov. MR
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VERVANGING BIJ ZIEKTE - AFWEZIGHEID—LICHTE KLACHTEN
CORONA
In onze vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen welke stappen wij ondernemen bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht. En in deze tijd hoort hier
ook bij het laten testen bij lichte klachten; gezondheid gaat altijd voor. Voor
leerkrachten is een voorrangsprocedure voor testen van kracht waardoor de
uitslag binnen 24 uur bekend zou moeten zijn. In een aantal gevallen is dat
ook gelukt.
Ook nu een doorkijkje voor u vanaf de vorige nieuwsbrief:
• Leerkracht weer terug uit thuisquarantaine. De leerlingen van deze groep
hebben deels thuisonderwijs gevolgd.
• Leerkracht met Corona; de groep heeft 2 weken thuisonderwijs gehad
(zoals in de eerste periode van Corona). Inmiddels is de leerkracht weer
gezond en wel terug.
• Collega met lichte klachten is getest. Vervanging in de groep iwas mogelijk. Gelukkig negatieve testuitslag
• Collega met klachten aangemeld voor test. Na 3 dagen uitslag; positief.
De duo-collega heeft de groep les gegeven. Haar eigenlijke werkzaamheden zijn niet door kunnen gaan. Daarnaast heeft ze, met ook nog een
andere collega, extra gewerkt. We hopen dat de leerkracht goed opknapt
en dat de situatie weer genormaliseerd is na de herfstvakantie. Eén dag
heeft de groep thuisonderwijs gekregen van de eigen leerkracht.
• Thuisonderwijs voor leerlingen waarvan een gezinslid Corona heeft.

We gaan de herfstvakantie in en hopen dat iedereen gezond blijft of heel
goed hersteld van het vervelende virus.
Ondanks alle beperkingen die nu gelden wensen we jullie allemaal een goede
week toe.
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ONZE LEERLINGENRAAD!

Koen (groep 5), Youssra (gr 8b), Danny (gr 8a), Olav en Inaya (gr 6) vormen
met elkaar onze leerlingenraad. De verkiezingen zijn geweest en afgelopen
dinsdag is de leerlingeraad geïnstalleerd. Allemaal heel officieel!
We kijken ernaar uit om met de leerlingenraad samen te werken. De leerlingen hebben nu officieel een stem binnen onze schoolorganisatie. De eerste
echte vergadering vindt plaats op 3 november, allemaal onder schooltijd.
Vanuit de school zal Yvonne Loef bij de vergaderingen van de leerlingenraad
aanwezig zijn.
In de volgende nieuwsbrief stellen de leden van de leerlingenraad zich aan u
voor. En… vanaf nu zult u ook regelmatig iets horen van de leerlingeraad.
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MR STELT ZICH VOOR
Niet alleen de leerlingenraad denkt mee over het beleid van de school, ook
de medezeggenschapsraad (MR) doet dit. De MR is een wettelijk ingestelde
raad. Hierin denken 3 ouders en 3 leerkrachten mee over het beleid van de
school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.
De MR bestaat uit de volgende leden:
Graag stel ik mijzelf even aan u voor.
Ik ben Oscar Nijhof. Samen met mijn vriendin en onze 3 kinderen wonen we
nu 8 jaar in Moordrecht.
Ik kom zelf oorspronkelijk uit Den Haag, maar mijn vriendin is geboren en opgegroeid in Moordrecht.
Onze 2 zoons van 6 en 9 zitten sinds vorig schooljaar op
OBS Ixieje. Onze dochter is pas 2 dus die is nog even lekker thuis.
Bij Ixieje hebben wij een basisschool gevonden waar onze
kinderen gezien worden en zich op een mooie en fijne manier kunnen ontwikkelen.
Toen ik werd gevraagd om in de MR te stappen heb ik met veel enthousiasme
JA gezegd.
Ik ben zelf werkzaam als coördinator passend onderwijs op De Vrije School in
Den Haag en zou vanuit mijn ervaring aldaar graag mijn steentje bijdragen op
Ixieje. Het goed aansluiten van het basisonderwijs op het vervolgonderwijs is
mijn inziens een mooi ontwikkelpunt waar we binnen onderwijs in het algemeen nog verder in kunnen groeien. Graag denk ik hier binnen Ixieje verder
over mee.

Ik ben Maaike Paulus, mama van Luuk (groep 7) en Evi
(groep 5). Ik werk als Finance Manager bij Andros, een
voedingsmiddelenproducent. Na een aantal jaren
werkzaamheden te hebben verricht voor de Ouderraad op Ixieje, ben ik eind schooljaar 2019-2020 toegetreden tot de MR. Ik blijf op deze manier betrokken bij het onderwijs van mijn
kinderen en daarnaast vind ik het enorm leuk om mee te denken over het
beleid van de school. Ik vind het belangrijk dat de ouders gehoord worden en
dat de communicatie tussen ouders, de leerkrachten en het bestuur soepel
verloopt. Ik verwacht hier met mijn kritische en open houding zeker een
steentje bij te kunnen dragen de komende tijd.
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Ik ben Ahmed Kupeli, getrouwd met Sevde
Setdibi en trotse vader van Mehmet en
Yakup. In het dagelijks leven ben ik bestuurder van een zorginstelling in Rotterdam en
daarnaast onderneem ik in het ontwikkelen
van vastgoed in heel Nederland.

Een groot deel van de week brengen kinderen
op school door. School is dus een zeer invloedrijke omgeving en ik vind het heel belangrijk om een zinvolle bijdrage te
leveren aan deze schoolperiode. Als MR-lid hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen aan een mooie en waardevolle periode voor alle leerlingen.
Heb je vragen, ideeën of suggesties voor de MR, laat het ons weten!

Mijn naam is Ellen Bodéwes en ik werk sinds februari 2019 op OBS Ixieje. Ik
ben leerkracht van groep 3 en doe mijn werk met veel plezier. Sinds vorig
schooljaar zit ik als teamlid in de MR. Het is goed om samen met collega’s en
ouders de belangen van school en kinderen te behartigen en te kijken naar
punten waarop we ons onderwijs kunnen verbeteren.

Mijn naam is Elly Moons en ik ben ondertussen al weer heel wat jaartjes
werkzaam als leerkracht van groep 1 en 2 op Ixieje, voorheen de Achtbaan.
Werken met kleuters is geen dag hetzelfde en dat maakt het vak ook leuk en
afwisselend. De ontwikkelingen in het onderwijs staan nooit stil, Om te kijken
hoe dat nou het beste vorm kan krijgen bij ons op school, is het mooi om met
elkaar, ouders en leerkrachten, de belangen voor
een ieder zo goed mogelijk te vertegenwoordigen
in de MR.
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Mijn naam is Brigitte de Zeeuw. Ik werk sinds 2003 op IXIEJE. Als intern begeleider ben ik verantwoordelijk voor de zorgstructuur op school. Ik begeleid de
leerkrachten in de zorg voor de groep en alle leerlingen. Met ouders, leerkrachten en (waar nodig) externen doen we er alles aan om de meest optimale leer- en ontwikkelomgeving te realiseren.
Ik denk graag mee over het beleid binnen IXIEJE. In de
MR toetsen we dit beleid en praten we met elkaar
over lopende zaken in de school.
Naast bovenstaande zaken weten veel mensen
(ouders en collega's) mij te vinden voor zaken op ICTgebied.

Met vriendelijke groet,
Namens het team

Rianne Tax
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