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HERFST 2017
Over een paar dagen kunnen we tijdens de herfstvakantie genieten van alle
herfstkleuren en paddenstoelen in het bos. Bomen zijn eigenlijk grote planten. Hier zie je
hoe een plant met zijn wortels water uit de grond opneemt en door de stengel, bij
bomen dus de stam, naar boven brengt, naar de bladeren. In die bladeren zitten kleine
openingen: de huidmondjes. En daardoor verdwijnt het water weer naar buiten. Maar
intussen kan er via de bladeren nog steeds wel heel veel water verdwijnen. Dus de boom
moet oppassen dat ie niet uitdroogt. Dus wat doet een boom? Hij zorgt, dat ie geen
water meer kan verliezen en laat zijn bladeren vallen. De bladeren, die zitten vol met
bladgroenkorrels. Daar hebben ze natuurlijk hun groene kleur van. Nou, die
bladgroenkorrels, die zijn heel erg belangrijk voor een boom, dus hij zorgt, dat ie eerst
de korrels uit de bladeren haalt en dan bewaart ie ze ergens anders. Kijk: hier kan je het
heel goed zien: langzamerhand trekt ie dus de korrels uit het blad en het blad kan bruin
worden, geel. Na een tijdje ontstaat d'r hier tussen het blad en de tak een kurklaagje en
dan is het blad klaar om te vallen. Zo, nu weet je waarom er zoveel blad op de grond ligt.

O.T.P.

Enige tijd geleden hebben wij uw mening over onze
school gevraagd via de OuderTevredenheidsPeiling
(O.T.P.). Omdat we het belangrijk vinden hoe u over
de school denkt en bepaalde ontwikkelingen
waardeert, ontvangt u na de herfstvakantie op 25
oktober via de mail een uitnodiging met inlogcodes
en kunt u de nieuwe vragenlijst digitaal invullen. De
sluitingsdatum is 8 november 2017. Alvast hartelijk
dank voor uw medewerking.

Kijkdagen
2017/2018
Tijdens de informatieavond hebben wij u al verteld
dat wij, na veel positieve feedback, dit jaar opnieuw
kijkdagen zullen organiseren op school. Dit houdt in
dat u in de weken van 30 oktober t/m 10 november
van 8.30 tot 9.00 uur een half uurtje kunt
meedraaien in de klas van uw kind en een klein
stukje van een schooldag kunt meemaken. Vanaf
13 oktober zal er een intekenlijst hangen op het
informatiebord bij de groepen. Op deze lijst kunt u,
in de daarvoor bestemde vakjes, intekenen
wanneer u komt. Wij verzoeken u om 1 moment te
kiezen, zodat er voor de ouders van alle kinderen
ruimte is om te komen kijken.
Iedere groep zal 4 momenten kiezen, van 8.30 uur
tot 9.00 uur. Deze momenten kunnen per klas
verschillen i.v.m. bijvoorbeeld gym- of zwemles. Wij
wensen u veel plezier tijdens de kijkdagen.

Nieuwe juf groep 6?
De vervanging voor juffrouw Patty i.v.m. haar
zwangerschapsverlof is geregeld en de nieuwe juf is
een oude bekende omdat zij zelf op de
Nicolaasschool heeft gezeten. Annemarie de Haan
zal donderdag 26 oktober komen kennismaken met
de kinderen. Vanaf 14.00 uur is er de gelegenheid
voor ouders om een handje te schudden. Juf
Annemarie start volledig op maandag 20 november.
Wij wensen haar heel veel succes.

Dag
van
Duurzaamheid

de

Op dinsdag 10 oktober is het de landelijke dag van
de duurzaamheid. De school heeft een mooi boek
gekregen met verhalen. Die verhalen worden
voorgelezen in onder-midden en - bovenbouw en
zijn een opmaat voor een goed gesprek over
duurzaamheid. De voorbeelden staan op
www.dewereldvanvoedsel.nl.
In IJsselstein is
vrijdag de dag van de duurzaamheid al van start
gegaan.

Klassenouder
gezocht
Wie o wie wil er klassenouder(s) zijn voor groep 5?

Boerderijbezoek

Na de voorbereiding op school was het dinsdag
zover: groep 4 ging op bezoek bij boer de Wit in
Benschop! De kinderen maakten kennis met allerleI
producten en machines op de boerderij.Ook
bezochten ze de stal en zagen hoe de koeien
werden gemolken. Verder deden ze in groepjes
allerlei opdrachten en konden kalfjes aaien.

Ontwikkeling
Nieuwe
School
Touwlaan

Afgelopen donderdagavond stond er op de
raadsvergadering het agendapunt "MFA Touwlaan".
Door de recente ontwikkelingen binnen de
IJsselsteinse politiek werd op die avond ook het
nieuwe college geïnstalleerd. Vanwege het feit dat
het nieuwe college zich niet heeft kunnen
voorbereiden, zijn voorstellen met een financieel
component verschoven naar de volgende
raadsvergadering van 09-11-2017. Dit is dus ook het
geval bij de nieuw te bouwen school aan de
Touwlaan.

Digitale
geletterdheid
In deze moderne tijd heeft een kind naast de
vaardigheden lezen, schrijven en rekenen ook

andere kennis en vaardigheden nodig om hem voor
te bereiden op een snel veranderende
maatschappij. Veel van deze vaardigheden worden
samengevat onder de noemer ‘21e eeuwse
vaardigheden’.
Digitale geletterdheid maakt hiervan deel uit.
Onder digitale geletterdheid wordt het geheel van
ICT-basisvaardigheden,
mediawijsheid,
computational thinking en informatievaardigheden verstaan.
Om dit binnen onze school handen en voeten te
geven intensiveren we dit jaar enkele thema’s en
hebben we voor elke bouw een interessant
ICT-project.
Zo zijn de groepen 6, 7 en 8 begonnen met een
cursus programmeren en gaan ze verder in het jaar
door met het ontwerpen van eigen spellen. De al
eerder aangeschafte robotjes Dash & Dot zullen
ook vaker ingezet gaan worden.
De onderbouwgroepen krijgen
midden november de ICT-leskist
Bluebot. Een kleine vloerrobot die
de kinderen zelf leren te
programmeren. Wij hebben zelf 2
beebots aangeschaft, zodat we ook na de periode
van de leskist hiermee door kunnen gaan.
Na de herfstvakantie gaat de middenbouw werken
met de ICT-leskist Lego-we-do.
Met de
programmeerbare lego kunnen ze allerlei projecten
maken.
De bovenbouw gaat in december en januari leren
hoe ze een 3D-object kunnen maken, want eind
januari krijgen we een 3D-printer op school die dan
het ontworpen object ook daadwerkelijk gaat
printen voor elke leerling.
Kortom, het gaat een uitdagend ICT-jaar worden.

Juf Nicole (1-2)
Over een week dan is het
zover. Na de herfstvakantie komt juffrouw Nicole in
groep 1-2. Wij wensen haar veel succes.

momenten plaatsvinden en daarnaast kunt u ook
terecht bij het inloopspreekuur. Meer informatie of
vragen? Voor vragen en het maken van afspraken
kunnen ouders en professionals op werkdagen
tussen 08.00 en 17.00 uur contact opnemen met
het Service Center van GGD regio Utrecht:
telefoonnummer 033 - 46 000 46, e-mail
jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl

Groep 6 en
bezoeken
Rijksmuseum
De
jeugdgezond-heidszorg van GGD regio
Utrecht
De jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht in
IJsselstein gaat verhuizen
Nieuw adres vanaf 23
oktober: Merkelbachlaan 2,
3404 EX IJsselstein Vanaf
maandag 23 oktober kunnen
ouders/verzorgers terecht
op de nieuwe locatie voor de jeugdgezondheidszorg
van GGD regio Utrecht. Deze verhuist naar de
Merkelbachlaan 2 in IJsselstein. De huidige locatie
op Kasteellaan 1 sluit na woensdag 18 oktober. De
nieuwe locatie Ouders en kinderen worden vanaf
maandag 23 oktober ontvangen op deze geheel
nieuwe locatie. Vanaf dan kunnen zij hier ook
zonder afspraak terecht bij het inloopspreekuur. Dit
vindt plaats op dinsdag en vrijdag van 12.45 - 13.15
uur. Mocht u met de auto komen, dan is er gratis
en voldoende gelegenheid naast het gebouw en in
de
wijk.
Jeugdgezondheidszorg
Iedere
ouder/verzorger kan gebruikmaken van de
jeugdgezondheidszorg. Hier kunnen (aanstaande)
ouders, opvoeders en jongeren terecht met al hun
vragen. Er zijn individuele afspraken die op vaste

7

Dinsdag 24 oktober gaan de groepen 6 en 7 naar
het Rijksmuseum. De kinderen laten zich
onderdompelen in de Gouden Eeuw. Wat deden de
mensen toen? Welke kleren droegen ze? Wat aten
ze? En gingen kinderen toen ook al naar school?
Tijdens de actieve rondleiding worden alle zintuigen
van de leerlingen aangesproken. De leerlingen
proeven specerijen uit verre landen, ruiken het
atelier van Rembrandt, voelen hoe zacht de jurk
van Het melkmeisje was en ontdekken de geluiden
van de Nachtwacht.

BELANGRIJKE DATA:
Afsluiting KBW: 12 oktober

Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 2017
Studiedag: 23 oktober; alle kinderen vrij
Kennismaking nieuwe juf groep 6: 26 oktober
vanaf 14.00 uur voor ouders.
Kijkdagen: 30 oktober t/m 10 november
Nieuwsbrief 27-05: 31 oktober

Kijk ook op onze Facebookpagina

