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Belangrijke dagen 

7 september 2020 start schooltandarts 

9 september Prinsjesdag 

 

Even voorstellen 

Sinds dit schooljaar ben ik als intern begeleider begonnen op de IJpleinschool. Mijn naam 

is Merel Noordhuizen. Ik heb er heel veel zin in om hier op school aan de slag te gaan. 

Wat mij aansprak aan deze school is dat er zoveel leuke dingen worden gedaan met de 

kinderen. Kinderen kunnen er echt hun talenten ontdekken. Ik heb zelf 17 jaar ervaring 

als leerkracht. Voordat ik leerkracht werd, werkte ik als marktonderzoeker en deed ik 

onderzoek naar consumentengedrag van kinderen. Na 17 jaar ben ik ook weer even uit 

het onderwijs gegaan en heb ik als projectmanager voor Maak-kunde bij NEMO Science 

Museum gewerkt. Dit was ontzettend leuk en leerzaam, maar ik merkte dat ik het 

werken op een school erg miste. Ik vind het fijn om op een school te werken omdat ik 

merk dat je zoveel verschillende mensen tegenkomt met zoveel mooie verhalen. Het is 

ook heel erg leuk om een band met mensen op te bouwen. Ik ben vorig jaar begonnen 

als intern begeleider op IKC Zeven Zeeën en De Poolster bij  Innoord. Nu wil ik graag op 

de IJpleinschool aan de slag en alle kinderen leren kennen. Ik ben de klassen al langs 

geweest en ik wil dat heel vaak gaan doen. Meestal neemt de leerkracht contact met mij 

op als de leerkracht iets meer nodig heeft voor een leerling. Indien u zelf een vraag heeft 

over uw kind kunt u dit met de leerkracht bespreken. Als er hulp voor een kind nodig is, 

ben ik er om het te regelen! 
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Vakanties 2020/2021 

 

12-10-2020 t/m 16-10-2020 Herfstvakantie 

21-12-2020 t/m 01-01-2021 Kerstvakantie 

22-02-2021 t/m 26-02-2021 Voorjaarsvakantie 

26-04-2021 t/m 07-05-2021 Meivakantie 

12-07-2021 t/m 20-08-2021 Zomervakantie 

 

Studiedag / middag 

 

17-08-2020 studiedag 1 

06-10-2020 studiedag 2 

23-11-2020 studiedag 3 

19-02-2021 studiemiddag 4 / de leerlingen hebben tot 11.45 les  

10-03-2021 studiedag 5 

06-04-2021 studiedag 6 

14-05-2021 studiedag 7 

09-07-2021 studiedag 8  

 

Vrije dagen 

 

18-12-2020 Vrije middag alle leerlingen om 11.45 uur vrij 

12-02-2021 Vrije middag alle leerlingen om 11.45 uur vrij 

02-04-2021 Goede vrijdag 

05-04-2021 Tweede Paasdag 

20-04-2021 Personeelsdag Innoord, alle leerlingen hele dag vrij  

13-05-2021 Hemelvaartsdag 

24-05-2021 Pinksteren 

08-07-2021 Vrije middag alle leerlingen om 11.45 uur vrij 

 

 

Chef-kok Jeroen komt op maandag weer koken op de IJpleinschool 

 

Op de maandag 31 augustus komt onze chef-kok Jeroen weer een gezonde en heerlijke 

maaltijd koken met leerling en gaan de  leerlingen die dat willen het gezellig samen 

opeten. Hierdoor leren de kinderen vaak meer smaken kennen en nog gezonder te eten. 

U kunt het ook thuis aanmoedigen om onbekende smaken te proeven, alle maaltijden 

zijn vegetarisch en vol verse groentes. We zetten af en toe een recept in de nieuwsbrief 

zodat u het thuis ook (met uw kind) zelf kunt maken. 

Het gaat wel anders dan vorig schooljaar. Nu moeten uw kind(eren) op vrijdag aangeven 

of ze maandag mee willen eten. U kunt dit als ouder voor de jongere kinderen op vrijdag 

ook doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Dan kunnen de kok en de kinderen die 

koken daar rekening mee houden. Ook leerkrachten die mee willen eten, moeten zich 

uiterlijk vrijdag opgeven. 

Maandag 31 augustus staat er penne (pasta) met groente  en geraspte kaas op het 

menu, een van de favoriete gerechten van vorig schooljaar. Eet smakelijk alvast! 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Beste ouder(s)/verzorger, 

In de week van 28 September starten de nieuwe naschoolse cursussen van 
Stichting Wijsneus 
 
Inschrijven voor de naschoolse cursussen van Stichting Wijsneus is van start 
en via deze link vindt u alle cursussen op de IJplein:  
https://sterrenmakers.nl/activiteiten/?_sf_s=ijplein 

Inschrijven kan tot woensdag 2 september. Als de cursus nog niet vol zit 
verlengen we de inschrijfdatum. 

  
Let op: een inschrijving betekent niet dat uw kind geplaatst is voor deelname. 
De school maakt een selectie van alle inschrijvingen. Indien er meer 
inschrijvingen zijn dan plekken, kan het dus zijn dat uw kind niet mee kan 
doen. 
Wij doen ons uiterste best om alle kinderen een plekje te geven, maar helaas is 
dat niet altijd mogelijk. Hopelijk heeft u hier begrip voor. 
  
Wijkclubs: 
Wijsneus organiseert ook leuke wijkclubs verspreid door Noord.  
In buurthuizen, schooltuinen, bibliotheek en andere creatieve locaties. 
Via deze link vindt u alle wijkclubs:       
https://sterrenmakers.nl/activiteiten/?_sfm_wijkclub=ja 
  
Mocht u vragen hebben, dan helpen wij u graag. 

Graag tot ziens bij een van onze cursussen! 
  
Met vriendelijke groet, 
Stichting Wijsneus 
info@wijsneus.info 
 
 
 
  
Handleiding inschrijven naschoolse activiteiten 

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 

Inschrijven voor de naschoolse cursussen van Stichting Wijsneus gaat 

voortaan online. Hieronder de uitleg hoe u uw kind kan inschrijven 

voor een van de cursussen op school. 

Met vragen kunt u terecht bij de school administratie of bij Stichting 

Wijsneus. 

Graag tot ziens bij een van onze cursussen! 

====================================================

====== 

1. Ga naar: www.sterrenmakers.nl 

2. Klik op “Zoek op een activiteit” 
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3. Klik op “Aanbieder” en selecteer “Stichting Wijsneus” 

4. Klik op “Jouw school” 

Selecteer de school van uw kind. 

5. Klik op “Groep” 

Selecteer de groep waarin uw kind zit. 

6. Uw ziet de activiteiten. Klik op de activiteit (foto) waar u uw 

kind wil gaan inschrijven. 

7. Klik op de “Inschrijven” en vul het inschrijfformulier duidelijk en 

helemaal in. 

8. Klik op om uw inschrijving te bevestiging. 

U ontvangt een e-mail van inschrijving. Denk eraan dat deze in de 

ongewenste map terecht kan komen. 

Heeft u vragen, neem dan contact op via info@wijsneus.info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afsluiting Grote Project 
 
Door alle drukte en veranderde situatie wegens corona is het bericht over de afsluiting 

van het grote project van vorig schooljaar niet in de nieuwsbrief terecht gekomen.  

In de laatste paar weken van het vorige schooljaar hadden de leerlingen nog een tweede 

les gehad van kunstenaars om het grote project af te maken. Wegens de corona 

maatregelen konden we geen expositie voor de ouders organiseren en daarom hadden 

we alle werkstukken gefilmd. De film is te bekijken op youtube via deze link: 

https://youtu.be/NM0jbyPMuwo. 
Vlak voor de sluiting van de school wegens corona had ik beloofd een filmpje van boten 

op zee gemaakt in de caroussel lessen op facebook te zetten, dat is toen niet gelukt nu 

staat het op youtube en kunt u het via deze link zien: https://youtu.be/7zEKM1sD9Go 

Ik wens u allen veel  kijkplezier toe. 

Juf Machteld 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/NM0jbyPMuwo
https://youtu.be/7zEKM1sD9Go
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Groep 4 kreeg les van meester Mohammed over de bibliotheek. Ze weten nu heel goed 

welke boeken ze mogen uitzoeken en hoe ze dit moeten doen.  
 

 
 

 
 
 



 

           PBS 
Waarschijnlijk weet u al best veel over het 

onderwerp PBS (positief bezig op school). 

PBS is een project van de ijpleinschool en hier ziet 

het er zo uit 

Het is een soort 

beloningssysteem voor de kinderen van deze school. 

Zo gaat het systeem: Er zijn op 

school veel regels en die hangen in 

de lokalen, de gangen en de 

gymzaal.Er staan regels op als  en 

om de kinderen te 

herinneren. Ze 

zijn geïllustreerd 

door juf Machteld 

de BEVO juf.  

 

Vaak rijmen de regels, maar soms 

ook niet. Soms mogen kinderen de 

rijmpjes zelf verzinnen, dan 
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stemmen ze op het beste rijmpje en dat wordt 

opgehangen. Als de leraren zien dat de kinderen zich 

aan de regels houden krijgen de kinderen een ei. Geen 

echt ei maar een plastic ei met het ijpleinschoollogo 

erop. Dat ziet er zo uit:   

 

Dat ei geven ze aan hun eigen juf of meester en die 

geeft ze in ruil daarvoor een knikker. Die knikker 

stoppen de kinderen in een speciale knikkerpot waar 

streepjes op staan met beloningen. Die pot ziet er zo 

uit: Als de pot tot op een streepje gevuld is krijgen 

de kinderen een beloning. Dat kan zijn: langer 

gymmen, een spelletjesmiddag houden of met de hele 

klas een game spelen. Aan het begin van het 

schooljaar bedenken de kinderen zelf de beloningen.  

Soms komen er rare beloningen of beloningen die van 

de school niet mogen. Dat zijn beloningen zoals: Henk 

uit de dood en bob ( geen idee wat dat betekent), 

met de hele klas gaan zwemmen of slapen op school. 

Maar sommige nieuwe ideeën mogen wel. De school 

gaat namelijk overleggen of we ook beloningen voor de 

hele school gaan doen in plaats van in de klas. Dan 



kunnen we afspreken om een keer verstoppertje te 

doen met de hele school. Dat zou nog eens leuk zijn!  

 

 Geschreven door Margarita Bencun uit groep 8 

 

 

 
Tenslotte wil ik u vragen, voor zover u dat nog niet heeft gedaan om de korte vragenlijst 
vanuit Innoord  in te vullen die betrekking heeft op de corona-periode in het afgelopen 
schooljaar. Klik aub op deze link om de vragenlijst in te vullen. Bij voorbaat veel dank. 
 
 
 
 
 
Een fijn weekend gewenst! 

Namens het gehele team van OBS IJplein 

Openbare Basisschool IJplein, Gedempte Inste 

Telefoon 020-6341046  www.ijpleinschool.nl 

 

https://www.schoolreflectie.nl/surveys/7251

