Bussum, 05-03-2018
Beste ouders/verzorgers van de Indon
Personeel
Binnen de school hebben we een aantal personele wijzigingen moeten doorvoeren.
Helaas is meester Erik nog niet volledig hersteld om weer voor de groep te staan. Hij is wel
weer dagelijks op school om zo uiteindelijk terug te keren in MB3. Tot die tijd ziet het er als
volgt uit in MB3:
Maandag t/m donderdag
juf Hilde
Vrijdag
juf Sharon
Ook in BB1 hebben we een verandering doorgevoerd.
Van maandag t/m vrijdag zal juf Astrid de groep draaien.
IB
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen hebben we Astrid bereid gevonden om BB1 fulltime te
draaien. Dit betekent dat zij dit schooljaar geen IB-taken uit kan voeren.
Lopende en dringende zaken zullen worden overgenomen door directie en/of
orthopedagoog.
Ouderavond Geef me de Vijf
Donderdag 08 maart is er een Geef me de 5 Ouderavond. Deze avond is van 19.30-21.30 uur
(inloop 19.15 uur) op de Annie M.G. Schmidt in Hilversum.
Het thema van deze avond: ‘De aanpak van Autisme! Van probleem naar oplossing’
Wat gebeurt er in het hoofd van iemand met Autisme Spectrum Stoornis (ASS)? Als je dat
weet kun je het gedrag dat daaruit voortkomt verklaren. Dat doet Colette de Bruin in haar
nieuwste boek: ‘Dit is Autisme! Van hersenwerking tot gedrag’. Zij heeft hiervoor
samengewerkt met neurobioloog dr. Fabienne Naber. De spreker, een trainer uit het team
van Geef me de 5, zal deze nieuwe ontwikkelingen met jullie delen en je meenemen op een
boeiende en unieke reis door het brein van iemand met autisme. Hiermee wil ze zoveel
mogelijk mensen op weg helpen naar positief contact bij autisme.
Zeker ook de moeite waard als uw kind geen autisme heeft!
Als u deze ouderavond bij wilt wonen, wilt u zich dan aanmelden bij juf Jacqueline
(info@amgs.nl)?
Motiverend lezen
In december hebben we een start gemaakt met onze nieuwe aanpak voor technisch lezen.
Met behulp van ouders hebben we de schoolbibliotheek opnieuw ingericht en zijn alle
boeken ingedeeld op genre. Zo kunnen de kinderen een boek kiezen uit het genre dat ze
leuk vinden. Dank aan alle ouders voor alle uren die ze hierin hebben gestopt. Zonder jullie
was het nooit gelukt!

Cultuurweek
In week 11 en 12 zullen we met alle groepen werken met het thema schilderkunst. In iedere
groep zal er een beroemde schilder centraal staan. Ook gaan de kinderen zelf aan de slag en
willen wij u de gelegenheid geven om de kunstwerken te komen bewonderen. Dus noteer
alvast in de agenda: vrijdag 23 maart, vanaf 13.30 uur.
Avondvierdaagse
Het lukt de OR niet om dit jaar de avondvierdaagse te organiseren.
Daarom een oproep aan u:
• Beschikt u over organisatorische kwaliteiten?
• Houdt u van wandelen?
• Bent u beschikbaar in week 22; 28 t/m 31 mei?
Dan bent u degene die wij zoeken!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Desiree van Leeuwen:
d.vanleeuwen@indon.nl
Nog even ter herinnering
• Donderdag 22 maart studiedag; alle leerlingen zijn vrij.
• Vrijdag 20 maart Goede Vrijdag; alle leerlingen zijn vrij.
• Vrijdag 23 maart afsluiting cultuurweek; ouders zijn welkom vanaf 13.30 uur.
• Maandag 2 april Tweede Paasdag; alle leerlingen zijn vrij.
• Vrijdag 20 april Koningsspelen.
• Week 17 en 18 meivakantie; alle leerlingen zijn vrij.

