Virtuele rondleiding
Binnenkort kunt u op de website van onze school een virtuele rondleiding door de school bekijken.
Omdat we i.v.m. de coronatijd geen open dagen kunnen organiseren willen we toch m.n. nieuwe
ouders in de gelegenheid stellen om op deze manier een kijkje in de school te nemen.
Inhaal- en ondersteuningsprogramma onderwijs
Vanuit de overheid wordt een subsidieprogramma aangeboden om eventuele achterstanden die door
de coronatijd bij leerlingen zijn ontstaan zoveel mogelijk weg te werken. SPOV heeft voor alle scholen
deze subsidie aangevraagd en we hebben afgelopen week te horen gekregen dat deze subsidie voor
alle scholen is toegekend. Met deze middelen kunnen we extra programma's en extra materialen
aanschaffen zodat we bij ontstane achterstanden bij leerlingen een inhaalslag kunnen maken en extra
ondersteuning kunnen aanbieden.

Agendapunten op de studiedag van 17 november a.s.
- Trendanalyse (bespreken van de tussenresultaten).
- Novilo implementatie en terugkoppeling klassenbezoeken (scholing meer- en hoogbegaafdheid
traject).
- Spellingonderwijs: we nemen ons spellingonderwijs opnieuw onder de loep.
- X-lab (online workshop): we gaan samen aan de slag met de aangeschafte materialen m.b.t.
wetenschap en techniek.
- ICT Wetenschap en Techniek: toelichting hybride onderwijs / vervolg afspraken thuisonderwijs
Kleurplaat Sinterklaasfeest
De kinderen van de groepen 1 - 5 krijgen vrijdag 13 november a.s. een Sinterklaas kleurplaat mee naar
huis. Als de kinderen deze kleurplaat inleveren maken ze op 4 december kans op een ‘meet en greet’
met de Sint, tijdens zijn bezoek aan onze school. Deze moet dan uiterlijk woensdag 18 november a.s.
om 12.15 uur ingeleverd zijn in de eigen groep.

Hallo lieve kinderen (en papa’s en mama’s) van Ysselsteyn,
Hier een berichtje van Sint en Piet! Helaas kan Sinterklaas 22 november Ysselsteyn niet bezoeken
zoals jullie gewend zijn. Maar daar heeft Sint een online oplossing voor gevonden!!! Noteer 22
november om 14.30 uur alvast in je agenda en houd het ouderportaal en het volgende YNB goed in de
gaten!
Groetjes van Sint en Piet

