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Spaaractie The Read Shop IJsselstein
Sparen jullie mee? Koop t/m 18 oktober 2019 je favoriete kinderboeken bij The Read Shop
IJsselstein. Lever je kassabon in bij je juf of meester. De school mag voor 20% van het
totaalbedrag boeken uitzoeken. Helemaal voor niets!
OK-gesprekken
Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen tijdens de informatieavond starten we weer met het
OK-gesprek (ouder/kind-gesprek). Wij willen graag van u en uw kind weten hoe het gaat: heeft
uw kind plezier op school, lukt het met huiswerk, waar heeft uw kind belangstelling voor, wat
zijn de leerdoelen? Daarnaast kan de leerkracht zijn eerste indruk over uw kind geven.
Vandaag ontvangt u via de app een link naar de agenda van de leerkracht via welke u een
afspraak voor het gesprek kunt plannen. Per leerling is er één tijdslot beschikbaar.
Alle leerlingen krijgen vandaag ook een OK-formulier mee naar huis dat u samen met uw kind in
mag vullen. Het formulier willen we uiterlijk dinsdag 28 oktober retour ontvangen zodat de
leerkracht de gesprekken zo goed mogelijk voor kan bereiden.
Indeling 1e Festival vrijdag 18 oktober
8.45 – 9.30 uur
1-2A, 8A, 4A, 5B, 7A
10.00 – 10.45 uur
1-2B, 6B, 4B, 5A, 3A
13.15 – 14.00 uur
1-2C, 3B, 6A, 8B, 7B
Algemene jaarvergadering MR
Op donderdag 17 oktober is de algemene jaarvergadering. Deze start om 19.30, vanaf 19.15 uur
is er koffie. De stukken voor de vergadering staan op de website.
Mogelijk nieuwe staking op woensdag 6 november
Het leerkrachtentekort heeft ondertussen een dusdanige omvang dat veel scholen opnieuw
klassen naar huis moeten sturen bij ziekte of het ontbreken van een leerkracht. Hoewel Robijn
de vacatures op de scholen heeft ingevuld en beschikt over een goed gevulde invalpool, kunnen
wij niet uitsluiten dat ook onze scholen de komende tijd getroffen worden door het tekort aan
leerkrachten. Dat de kwaliteit van het onderwijs hiermee onder druk komt te staan is uiterst
zorgelijk. Daarnaast leidt zo’n situatie opnieuw tot verhoging van de werkdruk.
Voor 6 november a.s. is er daarom een nieuwe staking aangekondigd.
Op dit moment wordt er in Den Haag opnieuw onderhandeld tussen de bonden en de politiek.
Of de staking daadwerkelijk door zal gaan is nog niet duidelijk. Toch willen wij u vragen om
alvast voorzichtig rekening te houden met de mogelijkheid dat de school 6 november opnieuw
gesloten zou kunnen zijn. Wij houden u de komende tijd zo goed mogelijk op de hoogte van de
ontwikkelingen; zodra wij definitief weten of de school op 6 november open of dicht is,
ontvangt u van ons daarover bericht.

Studiedag 28 oktober
Op maandag 28 oktober is er een studiedag voor alle leerkrachten.
Deze dag staat grotendeels in het teken van close reading. Close reading is een verdiepende
manier van begrijpend lezen waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal staat en
kinderen op een actieve manier aan de slag gaan met de tekst. Herlezen, aantekeningen
maken, samenvatten, monitoren, samenwerken, redeneren, discussiëren en reflecteren zijn
belangrijke vaardigheden die hierbij centraal staan. Tijdens de studiedag gaan we dieper in op
het aansturen en begeleiden van dit proces. Wanneer en hoe geef je de juiste instructie en
feedback?
Verder zijn er deze dag clusterbesprekingen waarin we samen de voortgang van alle leerlingen
monitoren en het proces bijsturen om zo de opbrengsten te verhogen.
School T-shirts
In de webshop van gymspullen.nu kunt u schoolshirts per stuk nabestellen.
Het shirt is gemaakt van 100% polyester en bevat het schoollogo aan de voorkant én de
schoolnaam op de achterkant. U kunt het shirt voor uw zoon/dochter bestellen op de volgende
pagina: https://www.gymspullen.nu/onze-scholen/de-torenuil. Bestellingen die op werkdagen
vóór 22:00 gedaan worden, zullen de volgende dag afgeleverd worden.
Kalender
17
18
28
29
12
15
19
19 en 21
25 t/m 29

oktober
oktober
oktober
oktober
november
november
november
november
november

Vakanties 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Studiedagen 2019-2020
Maandag 28 oktober 2019
Vrijdag 6 december 2019
Vrijdag 21 februari 2020
Dinsdag 2 juni 2020
Vrijdag 17 juli 2020

Algemene jaarvergadering MR
1e Festival
Studiedag; alle leerlingen zijn vrij!
Start OK-gesprekken
MR vergadering
1e rapport groep 1-2 mee naar huis
Versieren Sint
Rapportgesprekken groep 1-2
Huiswerkweek cluster 7-8

Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019
Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari 2020
Maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020
Vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020
Maandag 20 april t/m dinsdag 5 mei 2020
Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020
Maandag 1 juni 2020
Maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020

