Nieuwsflits 21 mei 2021
AGENDA
Agenda
24 mei
2e Pinksterdag
2-4 juni
Schoolkamp groep 8
23 juni
Studiedag
9 juli
Start zomervakantie
Team heeft een evaluatiedag

Levend water en liederen
Als school vinden we het belangrijk dat alle leerlingen in hun
schoolperiode een goede basis krijgen als het gaat om Bijbelkennis.
Een kleine 2 jaar geleden hebben we Levend Water ingevoerd en
hebben we een liedlijst gemaakt waardoor we kinderen behoorlijk
gericht veel psalmen en liederen aanleren die in de kerk(en) veel
gebruikt worden. Ook hebben we afgesproken dat we in de
bovenbouw verwachten dat leerlingen de verwerking van Levend
Water op vrijdag meekrijgen naar huis om te leren. We zien dat dit
heel wisselend gebeurt en willen u vragen om hier de komende tijd in
mee te kijken. Helpt u mee om ervoor te zorgen dat uw kind ook op
maandag het lied/de psalm van de week kent en op vrijdag (in de
bovenbouw) de verwerking?
Continurooster
Binnen IJsselrijk is besloten om het continurooster in ieder geval tot
en met december door te zetten. We hopen voor de zomer een
besluit genomen te hebben over de invulling van het continurooster
vanaf 2022. Afgelopen woensdagavond is hier in de MR vergadering
nog uitgebreid aandacht voor geweest. We houden u op de hoogte
via de Nieuwsflits.
Kamp
Binnenkort is het zover: groep 8 gaat van 2 juni t/m 4 juni op kamp
naar 'de Zandkreek' te Hattem. Juf Hanneke, meester Rick, juf Jetty
en juf Leonie zullen als begeleiders meegaan. Om de 'corona-bubbel'
zoveel mogelijk intact te houden, is het programma aangepast.
Schoolfoto's
Goed nieuws: de schoolfoto's zijn binnen. U kunt verschillende
pakketten bestellen. De gratis verzendtermijn is t/m 30 mei (dit staat
ook op elke fotokaart).
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Is de bestel-code kwijt? Laat het dan weten door een mailtje te
sturen naar Anneke Kuiers (annekekuiers@ijsselrijk.nl)
Corona
We hebben tot op dit moment nog geen hele groepen naar huis
hoeven sturen om in quarantaine te gaan. Een aantal leerlingen en
leerkrachten zijn wel in quarantaine geweest of hebben corona
gehad. Dit viel allemaal steeds net in een vakantie of op een andere
manier in de planning, waardoor het geen consequenties had voor de
andere leerlingen en medewerkers in de school.
Werving nieuwe directeur
Vandaag is gestart met de werving van een nieuwe directeur. We
hopen op een vlotte procedure met een positieve uitkomst. Het
proces wordt begeleid door het 'Onderwijsbureau'.

E-mail
Zoals u weet zijn er diverse wijzigingen geweest op het vlak van e-mailadressen. Daarnaast is er
op een school binnen IJsselrijk een vervelend datalek geweest. Dit heeft als gevolg dat er nog
meer beveiligingsmaatregelen zijn gekomen voor de verschillende programma's waarmee we
werken. Dit soort veranderingen gaat soms gepaard met kleine foutjes, wat tot gevolg kan
hebben dat mails niet goed binnenkomen of dat collega's niet in kunnen loggen en dus niet bij
hun mails kunnen. Het meeste hiervan is opgelost.
Alle medewerkers zijn te bereiken via: voornaamachternaam@ijsselrijk.nl
Het algemene adres van de school is directie.triangel@ijsselrijk.nl
Wilt u dit aanpassen in uw adresboek? E-mails die naar oude mailadressen gestuurd worden
zullen nog geruime tijd worden doorgestuurd, maar het zou vervelend zijn wanneer er berichten
tussen wal en schip raken.
Pinksteren
Vandaag stonden we in de groepen stil bij het
Pinksterfeest. Volgende week maandag zijn de kinderen
vrij.
We wensen u, samen met uw gezin, een fijn en gezegend
Pinksterweekend toe.

Romeinen 15:13:
"De God nu van de hoop moge u
vervullen met alle blijdschap en
vrede in het geloven, opdat u
overvloedig bent in de hoop, door
de kracht van de Heilige Geest."

