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17 september

Inleveren voorbereidingsformulier startgesprek

18 september

15u digitale informatiemiddag groep 7 & 8

21 september

Fietscontrole voor groep 3 t/m 8

23 september

Start Kinderpostzegelsverkoop groep 7

Digitale informatieavond
Aankomende week staan de digitale informatiemomenten gepland. We
gaan ervan uit dat er van ieder kind iemand ingelogd is via Teams. Het leuke
van deze manier is, dat u ook samen met uw kind de presentatie kan
bekijken, als uw kind nog niet op bed ligt
.
Er zal gestart worden met een PowerPoint met informatie over de lesstof
en afspraken in de groep. Deze informatie wordt visueel ondersteund met
foto’s uit de afgelopen twee weken, dus u krijgt zicht op hoe bepaalde
lessen worden gegeven. Na deze informatie, is er de ruimte om vragen te
stellen. Hiervoor vragen we jullie gebruik te maken van de chatfunctie. Dan
zijn de vragen met de antwoorden voor iedereen zichtbaar.
De inloggegevens van Teams, hebben de kinderen al op een strookje mee
naar huis gekregen of krijgen ze maandag mee naar huis.

Inleveren
We hebben nog niet alle stamkaarten en ouderbijdragen formulieren terug.
Uiterlijk dinsdag 15 september graag inleveren, dan gaan we de gegevens
namelijk verwerken.

Startgesprekken
We starten dit schooljaar met een startgesprek waarbij u samen met uw kind
komt om te de verwachtingen naar elkaar uit te spreken en helder te hebben
waar er dit jaar aan gewerkt kan worden en wat hiervoor nodig is.

Voor de kinderen van groep 8 is het hun inspiratiegesprek. De startgesprekken vinden plaats in de week van 21
september. De inspiratiegesprekken vinden plaats in de week van 28 september.
Op maandag 14 september krijgt uw kind een voorbereidingsformulier mee naar huis. Deze
ontvangen wij graag op donderdag 17 september weer terug, zodat wij het gesprek
voorbereid in kunnen gaan. De formulieren voor de inspiratiegesprekken voor de kinderen van
groep 8 volgen in de loop van de week.
Maandagmiddag zet iedere leerkracht data en tijden in de Trekvogel App (gespreksplanner).
Zodra deze planning ingevoerd is door de leerkracht krijgen ouders automatisch een mail met
het verzoek om een datum in te plannen. U kunt dus zelf een keuze maken uit de
mogelijkheden. Lukt dit niet, stuur dan een mail naar de leerkracht.

Kwink koelkastposter
Kwink brengt vier keer per schooljaar de Koelkastposter uit. Speciaal voor ouders en kinderen thuis.
Rondom de woorden ‘Kwink Koelkastposter’ staat in een aantal spreekwolkjes het thema van elke
les kort samengevat. Dan weet u als ouder waar uw kind het op school over gehad heeft en kunt u
hen daar ook naar vragen.
U ziet ook allemaal afbeeldingen van ‘apenkoppen’ op de poster, met daaronder de emotie die bij
de uitdrukking hoort. Die emoticons bieden de mogelijkheid om met de kinderen over hun en uw
emoties te praten.
Onder de kopjes ‘Samen bespreken’ staan drie stellingen. Hoe wordt daar thuis over gedacht?
En omdat sociaal-emotioneel leren (want daar is de methode Kwink voor) meer is dan alleen praten,
vindt u ook altijd een aantal doe-opdrachten op de poster.Die passen bij de thema’s van de lessen.
Wij hopen dat de Koelkastposter bijdraagt aan een positieve en open communicatie thuis.

Onderwijsassistent
Sommige van jullie zullen mij al kennen, maar misschien ook niet. Ik stel me daarom
graag nog even aan jullie voor!
Mijn naam is Kirsten en ik ben 19 jaar oud. Ik heb 2 jaar lang stage mogen lopen in de
groepen 6/7 en 7/8 op de Trekvogel als stagiaire onderwijsassistent. Afgelopen
schooljaar ben ik geslaagd voor deze opleiding en ben ik aangenomen bij de
Trekvogel als onderwijsassistent bij de groepen 1/2 en 7/8. Ik ben aanwezig op de
maandag, dinsdag en woensdag. De eerste 2 weken zijn voorbij gevlogen, maar heb
het ontzettend naar mij zin op de Trekvogel. Ik kijk uit naar wat er nog komen gaat!
Groet, Kirsten

Fietscontrole groep 3 t/m 8
Op maandag 21 september is het weer tijd voor de jaarlijkse fietscontrole voor de kinderen van groep 3 t/m
8. Op deze dag moeten de kinderen allemaal op de fiets komen, zodat de fietsen gecontroleerd kunnen
worden.
In de week van 14 september krijgen de kinderen het fietscontrolebriefje mee met daarop de punten waarop
de fiets wordt gecontroleerd. Is er nog iets niet in orde, heeft u tot maandag 21 september nog de tijd om dit
in orde te maken.

De controle gaat over de volgende punten: stuur, bel, handvatten, remmen, remblokjes, voorband,
achterband, trappers, zadel (vast en hoogte), verlichting en reflectoren. Op maandag 21 september dient het
controlebriefje weer mee naar school te worden genomen. Dus bewaar deze goed en vergeet het niet!
Ouderhulp gezocht
Voor de controle hebben wij 2 ouders nodig die samen met de ouders van de Brug de fietsen van de
kinderen van de Trekvogel en van de Brug controleren. Dit zal zijn van 8.15u tot uiterlijk 10.00u. Heeft u tijd
om te helpen met het controleren van de fietsen? Stuur dan voor 16 september een mail naar
patriciadrijver@stichtingrobijn.nl

Stagiaires
De Trekvogel is een opleidingsschool voor studenten van de Pabo, het ROC en de Universiteit van Utrecht. De
stagiaires stellen zich hier voor:
Hoi, mijn naam is Rosan en ik ben 19 jaar oud. Ik zit in het 2de jaar van de ALPO. Op de
donderdag loop ik stage in groep 1/2 en vanaf halverwege het jaar in groep 7/8. 18 jaar lang
heb ik in de kop van Noord-Holland gewoond, maar woon nu al ruim een jaar op kamers in
Utrecht met twee hele lieve huisgenootjes. Ik heb in ieder geval heel veel zin in dit jaar, ik
hoop jullie ook!

Mijn naam is Jaleesa Blokker en ik ben de stagiaire van groep 1/2. Ik
ben 18 jaar oud en ik woon in Lopik. Ik zit in mijn tweede leerjaar van
mijn opleiding onderwijsassistente. Mijn grootste hobby is volleybal en
het bezig zijn met kinderen. Ik kijk er erg naar uit om met de kinderen
van groep 1/2 te werken en ze te leren kennen.

Ik ben Lisa Coenen de stagiaire van groep 1/2 en ik ben een derdejaars student van de pabo op de
hogeschool Utrecht. Ik ben twintig jaar en ik woon in IJsselstein. Mijn hobby’s zijn formule 1 kijken,
handballen, reizen en leuke dingen doen met familie en vrienden. Ik zal het aankomende schooljaar
op maandag en dinsdag stage lopen. Er komen ook nog vier stageweken aan. Dat houdt in dat ik
vier keer een hele week in de klas ben. Ik heb afgelopen maandag mijn eerste dag gehad en het zijn
erg leuke en lieve kinderen. Ik verheug me dan ook erg op het aankomende schooljaar.

Hoi! Ik ben Melle Looren de Jong en ik ben 17 jaar. Ik zit op het ROC Midden Nederland
en volg daar de opleiding onderwijsassistente en zit in mijn 2 de jaar. Ik kom het hele
jaar stagelopen op de Trekvogel in groep 1/2. Mijn stagedagen zijn donderdag en
vrijdag. Ik hockey al vanaf mijn 5de jaar bij HC IJsseloever en doe dat met plezier 4 keer
per week. Daarnaast speel ik sinds mijn 9de jaar piano. Ik kijk ernaar uit om voor het
komende jaar stage te gaan lopen!

Teams inlog uitleg
In de thuiswerkperiode is er met Teams gewerkt. De kinderen hebben nu ook een inlog voor Teams.
Dat gaat weer via ZuluConnect. Voor de digitale informatie avond maken we gebruik van dit
Teamsaccount.
De kinderen hebben een eigen inlog om mee in te loggen via ZuluConnect. Via die manier kom je
terecht bij Teams. Hier het stappenplan voor hoe dat werkt:
1. Log in op het Zulu Connect account. (De inlogcode staat op het kleine strookje dat de
kinderen hebben meegekregen). https://portal.zuluconnect.net/
2. Er staat een tegel genaamd Microsoft Teams.
3. Klik je op deze, dan kan het zijn dat je nog een keer moet inloggen. Hiervoor gebruik je
dezelfde gegevens (email adres en wachtwoord) als bij Zulu Connect.
4. De chatbox/omgeving wordt gestart door de juf of meester. Hiervoor hoef je niets te doen.
Je ziet vanzelf in je scherm dat je uitgenodigd wordt om deel te nemen aan het gesprek.
5. Wanneer de chatomgeving is gestart, kunnen we met een leerling, een team of de hele
groep videobellen.
Loopt Zulu Connect vast of zie je de tegel van Microsoft Teams nog niet? Dan kun je hier ook
bij komen op de volgende website:
1. Ga naar login.microsoftonline.com
2. Log in met je Zulu Connect gegevens (email adres en wachtwoord zoals op het strookje
aangegeven).
3. Ga links bovenin naar de puntjes. (apps)
4. In dit lijstje zie je Teams ook staan.
Lukt het niet, mail dan even de leerkracht.

Tips
Angsttraining
Is uw kind erg bang voor iets? Bijvoorbeeld voor spinnen, het donker, maar ook bang voor wat
anderen van je denken. Dan is er een online training 'durf te durven!'. Dit is een gratis training van 8
weken die kinderen kunnen volgen dankzij subsidie van Stichting MIND/Fonds Psychische
Gezondheid. Op deze website kun je meer informatie
vinden: https://leertedurven.ou.nl/index.html. Je kunt je via deze site ook aanmelden.

5-11 oktober IJsselstein
Gratis interactieve avonden voor ouders van kinderen van 0 tot 16 jaar
- Een lastig kind? Of een kind dat het lastig heeft?
Maandag 5 oktober 2020, 20:00 tot 21:45 in Bibliotheek Lek & IJssel óf via livestream
Door: Linda van Zwieten van Huisje300
Voor: ouders van kinderen van 0 - 6 jaar

Meer informatie: https://www.weekvandeopvoeding.nl/event/een-lastig-kind-of-een-kinddat-het-lastig-heeft/
- Doe ik het eigenlijk wel goed als ouder?
Woensdag 7 oktober 2019, 20:00 tot 21:45 in Bibliotheek Lek & IJssel óf via livestream
Door: Eline Weijers van Ouderschap vanuit je Hart
Voor: Ouders / verzorgers van kinderen van 6 - 12 jaar
Meer informatie:
https://www.weekvandeopvoeding.nl/event/doe-ik-het-eigenlijk-wel-goed-als-ouder/

Nationale sportweek IJsselstein

MeeleefGezin

