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Dag van de leerkracht

Bekijk de jaarkalender op de website

Even bijpraten
Deze week heeft u op ISY kunnen lezen dat het schoolgebouw voldoet aan de richtlijnen voor ventilatie. Om
voldoende mogelijkheden tot ventilatie te bieden, zullen ramen en deuren geregeld geopend zijn. Nu de
buitentemperaturen weer dalen is het verstandig om hiermee rekening te houden wat betreft kleding. Zorg ervoor
dat de kinderen warmere kleren aandoen en eventueel een los vest bij zich hebben dat ze aan kunnen doen
wanneer het in de klas een beetje fris wordt.
De afgelopen dagen hebben we gezien en gehoord dat er bij het brengen en halen enkele ongelukjes zijn gebeurd.
Gelukkig niets ernstigs. Maar we vragen u wel met klem om de kinderen zoveel mogelijk te voet of per fiets naar
school te brengen. Wanneer dit echt niet kan en u met de auto komt, let dan alstublieft heel goed op en maak
gebruik van de parkeerplaats om stil te staan of te parkeren. Nu het buiten weer kouder en natter wordt neemt het
autoverkeer rondom de school toe en ontstaan er teveel gevaarlijke situaties.
Deze week is helaas weer 1 groep thuisgebleven omdat er geen vervanging was voor één van onze collega’s. Zij
moest thuisblijven in afwachting van de uitslag van de Coronatest van één van haar kinderen. Vanuit thuis heeft zij
digitaal schoolwerk klaargezet waar de leerlingen aan gewerkt hebben. Gelukkig was de uitslag negatief en kon ze
meteen daarna weer naar school komen. Wij blijven ons inspannen om vervangingen goed te regelen, maar er zijn
gewoonweg geen vervangers beschikbaar en het lukt ook niet altijd om dit met ons eigen personeel, parttimers, op
te lossen.
De afgelopen weken is er een enorme hoeveelheid oude/kapotte elektronische apparaten aangeleverd voor de Ewaste-race en dat is zeker niet voor niets geweest. We hebben gewonnen !!! De eerste plaats voor basisschool
KOM.MIJN !!! De organisator van de E-waste-race heeft samen met één van de wethouders van gemeente Venlo
de prijs persoonlijk op school overhandigd. Verderop in deze nieuwsflits vindt u foto’s van deze prijsuitreiking. We
bedanken iedereen die zich heeft ingezet om er zo’n groot succes van te maken.

Hartelijke groeten en een fijn weekend,
Anouk van Lierop
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Jeugdschaken
Kanjers van de Glazenap
De Tegelse Schaakvereniging organiseert in samenwerking met Huis van de Wijk De Glazenap iedere zaterdagmorgen
een schaakinstuif. Leuke spelletjes worden afgewisseld met schaaktraining en onderlinge competities.
Voor wie

: kinderen vanaf groep 4 van alle basisscholen

Start

: om 10.30 uur (vanaf 3 oktober 2020)

Einde

: om 12.00 uur

Waar

: Ontmoetingscentrum De Glazenap, Spechtstraat 58

Kosten

: helemaal gratis

Extra’s

: gezond snoep (fruit) en suikervrije drankjes

Leiding

: in handen van erkende schaaktrainers

Aanmelden

: niet nodig, je kunt gewoon binnen lopen

Informatie

: Piet Hoeben, voorzitter Tegelse Schaakvereniging,
Telefoon 06 – 3401 5403

Groep 8 wint E-waste race !!!
Het kostte bloed, zweet en tranen, maar onze schoolverlaters hebben de hoofdprijs gewonnen bij de E-waste Race. Na
een spannende slotdag stonden we om 10.00 uur eerste en daarmee de verdiende winnaar. De prijs werd vandaag in
ontvangst genomen en uiteraard waren de kinderen er super blij mee. Binnenkort mogen we met beide groepen 8 naar
de Ontdekfabriek in Eindhoven. Wij willen de organisatie van de E-waste race, de wethouder en Renewi bedanken voor
dit mooie initiatief !
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