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Nieuw schooljaar
Aanstaande dinsdag begint het nieuwe schooljaar weer en we hebben er allemaal veel zin in.
De eerste weken van het nieuwe schooljaar zijn belangrijk, het zijn de zogenaamde gouden
weken. Voor een nieuwe groep is het belangrijk elkaar goed te leren kennen zodat we de rest van
het schooljaar goed met elkaar kunnen omgaan. In de klas worden met elkaar de klassenregels
vastgesteld en er worden allerlei spelvormen gedaan om van de groep een positieve groep te
maken Ook worden er sociale veiligheidslessen gegeven uit PBS en gaan we natuurlijk weer met
de PBS-regels aan de slag.
Wij vinden het ook belangrijk om een goede band met de ouders/verzorgers aan te gaan Daarom
organiseren we vanaf de tweede week omgekeerde oudergesprekken. Ouders/verzorgers krijgen
de gelegenheid om de leerkracht te leren kennen en iets over hun kind te vertellen. U kunt zich
voor deze gesprekken inschrijven via een intekenlijst op de deur van de klas.

Vijf-gelijke-dagen model (herhalingsbericht)
Na de zomervakantie starten wij met het vijf-gelijke-dagen model. Alle kinderen gaan van half 9
tot 2 uur naar school van maandag tot en met vrijdag, met een inloop van 8.20 uur tot 8.30 uur.
Ouders van de leerlingen van de groepen 1 tot en met 3 mogen mee de groep in, leerlingen uit de
andere groepen lopen zelfstandig naar het klaslokaal. Om 8.30 uur gaan de deuren dicht en
verwachten we dat ouders de school hebben verlaten, omdat we op tijd met de lessen willen
beginnen.
Hieronder vindt u meer informatie over de gang van zaken betreffende de pauzes en het eten:
*In de groepen 3 tot en met 8 wordt tussen 10 uur en half 11 buiten gespeeld en gegeten. Dit
gebeurt volgens een rooster. De leerkrachten houden toezicht op het plein. De kleuters spelen na
10.30 uur buiten. Zij spelen 30 minuten buiten. De extra speeltijd is educatieve speeltijd.
*Het pauzehapje wordt door de leerlingen zelf meegenomen en bestaat uit fruit en/of groente.
Let op: dit is een verandering ten opzichte van het afgelopen schooljaar, toen er alleen op
dinsdag en donderdag verplicht gruiten (groente en/of fruit) meegenomen werd. Voor de
gezondheid en de duidelijkheid is dit nu dus uitgebreid naar 5 dagen. Het drinken erbij is: water,
sap, drinkyoghurt, thee of melk (er is echter geen koelkast op school). Frisdrank is niet
toegestaan.

*Tijdens het pauzehapje wordt in alle groepen voorgelezen.
*Tussen 12.00 uur en 12.30 uur is er middagpauze. Dit gebeurt weer volgens een rooster. De
leerkrachten houden toezicht op het plein.
*De lunch wordt door de leerlingen zelf meegenomen en bestaat uit een gezonde lunch zoals een
boterham, yoghurt, fruit, groente of iets dergelijke. Het drinken erbij is water, sap,
drinkyoghurt, thee of melk (er is echter geen koelkast op school). Frisdrank, snoep, koeken,
cakejes, kauwgom etc. zijn niet toegestaan.
*Tijdens de lunchpauze wordt in alle groepen afwisselend educatieve TV gekeken, muziek
gedraaid of op rustige toon gepraat.
*Kleuters krijgen in de middagpauze 20 minuten lunchtijd in plaats van 15 minuten.
*De kleuters spelen een tweede keer buiten na 12.30 uur, groep 3 speelt (indien gewenst) een
extra kwartier buiten in de middag. De extra buitenspeeltijd van de kleuters en groep 3 is
educatieve speeltijd.
*Ouders zorgen ervoor dat de hoeveelheid eten en drinken niet te veel is. De hoeveelheid moet
in de pauzes genuttigd kunnen worden. Wat te veel is, gaat mee terug naar huis.
*Pauzehap gaat mee de klas in aan het begin van de ochtend. De lunch blijft in de tas.

Informatieavond maandag 16 september
Op maandagavond 16 september vindt de jaarlijkse informatieavond plaats. Wij zouden het heel
fijn en nuttig vinden als u op deze avond aanwezig bent. De leerkracht vertelt dan namelijk over
hoe het dit jaar in de groep zal gaan en u krijgt de gelegenheid om vragen stellen.
Het programma voor deze avond is als volgt:
Van 18.45 uur tot 19.30 uur presentatie in de eigen klas voor de ouders van de leerlingen uit de
groepen 5, 6, 7 en 8.
Van 19.30 uur tot 19.45 uur pauze. Er staat een kopje koffie of thee klaar in de aula en leden van
de OR en MR zijn ook aanwezig voor vragen en de jaarverslagen liggen ter inzage. Ook zullen de
jaarverslagen op de site en op de app gepresenteerd worden.
Van 19.45 uur tot 20.15 uur presentatie in de eigen klas voor de ouders van de groepen 1-2, 3 en
4.

We willen u vragen de leerkracht te mailen of u wel of niet op deze avond aanwezig bent en met
hoeveel personen. De mailadressen van de leerkrachten zijn als volgt samengesteld:
naam leerkracht @onderwijsprimair.nl.
Dus bijv. saskiavanwijnen@onderwijsprimair.nl
We hopen van harte dat u komt!

Klassenouder worden?
De klassenouders is een schakel tussen de leerkracht en de andere ouders. Een klassenouder
coördineert ouderhulp bij excursies en kan ook een aanspreekpunt voor andere ouders zijn. Wilt
u zich dit jaar opgeven als klassenouder? Stuur dan een mailtje naar de groepsleerkracht. Ook
kunt u zich opgeven op de informatieavond.

Extra hulp op de Ireneschool
In de eerste week zal Ellen (onze nieuwe coördinator leerlingenzorg) zich vooral bezig houden
met het coördineren van de extra hulp in en bij de groepen. De extra hulp zal uitgevoerd worden
door juf Claudia, juf Els, juf Trudie en juf Cisca. Na de herfstvakantie komt daar dan nog andere
extra hulp bij door juf Meike. Vanuit de Leerhulp zullen Marcella en Tineke werkzaam zijn bij ons
op school.
De werkdagen van Ellen zullen zijn:
maandag, dinsdag en vrijdag. Als u een vraag heeft voor Ellen of een afspraak wil maken kunt U
kunt mailen naar clz.irene@onderwijsprimair.nl

Gymrooster 2018-2019
In het nieuwe schooljaar gymmen de groepen 3 tot en met 8 weer twee keer in de week.
Gymkleren zijn op die dag verplicht. Dit jaar zullen de lessen gegeven worden door een bevoegde
externe gymleerkracht. De dagen waarop er gegymd wordt, zijn maandag en vrijdag.

De volgende studiedagen staan dit schooljaar gepland. De kinderen zijn dan vrij.
Maandag 2 september
Vrijdag 4 oktober
Dinsdag 19 november
Donderdag 30 januari

Woensdag 18 maart
Vrijdag 19 juni
De studiedagen zullen ook nog in de agenda op de website gezet worden. Het vakantierooster
2019-2020 staat al op de website.

Niet telefonisch bereikbaar
Helaas komt het (te) vaak voor dat we niet telefonisch bereikbaar zijn. Ook op dit moment van
schrijven, is dit helaas het geval. Volgende week worden noodzakelijk aanpassingen gedaan. We
zijn wel bereikbaar per mail.

Werkzaamheden Klaverstraat
De werkzaamheden in de Klaverstraat zullen nog een week duren. De straat wordt
verkeersveiliger gemaakt. Daar zijn wij erg blij mee, want o.a. de MR heeft veel moeite gedaan
om deze aanpassingen gedaan te krijgen van de gemeente. Daarnaast doen wij (nogmaals) de
oproep om zoveel mogelijk per fiets of te voet naar school te komen, want dat draagt zeker bij
aan de verkeersveiligheid.

Een berichtje van Hollandse IJssel in beweging (herhalingsbericht)

Samen geld verdienen voor jouw vereniging, stichting of school?
Speciaal voor verenigingen, stichtingen en scholen in de Krimpenerwaard en Gouwestreek
organiseren wij op zaterdag 14 september 2019 een sportieve dag. Tijdens deze gezellige dag
kunnen verenigingen, stichtingen en scholen een financiële sponsorbijdrage bij elkaar fietsen
en wandelen.
Dit jaar bieden wij in samenwerking met TC de Waardrenner en Bureau Mens & Groen twee
mooie fietstochten en een wandeltocht door de Krimpenerwaard aan. Voor de kinderen
organiseren wij ook dit jaar weer een avontuurlijke kinderroute en een stoere Survivaltocht in
het Loetbos. Kinderen kunnen zelf of met hun ouders aan deze tochten meedoen.
Met bovengenoemd evenement kan er dus geld opgehaald worden voor school. Om meer geld
binnen te halen en de kinderen meer betrokken te laten zijn, vragen we de kinderen mee te
denken aan de besteding van het op te halen bedrag. En we komen nu al met het nr., dat
doorgegeven moet worden als je deelneemt: nr 41 voor de Ireneschool.

Belangrijke data de komende tijd
Maandag 1 september studiedag, alle kinderen zijn vrij
Dinsdag 2 september start nieuwe schooljaar
Vanaf maandag 9 september omgekeerde oudergesprekken
Woensdag 11 en donderdag 12 september fotograaf
Zaterdag 14 september Krimpenerwaard in beweging
Maandag 16 september informatieavond
Woensdag 25 september Wanitamiddag
Donderdag 26 en vrijdag 27 september kamp groep 7
Woensdag 2 oktober opening Kinderboekenweek
Vrijdag 4 oktober studiedag, alle kinderen zijn vrij
Vrijdagmiddag 18 oktober periodeafsluiting groepen 1-2 a, 5 en 8
Maandag 21 oktober tot en met vrijdag 18 oktober herfstvakantie

