aug nr. 1
Belangrijke data
04-09 We gaan weer beginnen. De deur is om 8.20 open. De lessen starten om 8.30 uur.
11-09 Informatieavond voor de groepen 3, 5, 6/7 en 7. Start 19.00 uur.
12-09 Informatieavond voor de groepen 1/2, 4, 6 en 8. Start 19.00 uur.
25-09 Week van de kennismakingsgesprekken. De gemeenschappelijke avond is
op donderdagavond.
27-09 Groep 7 en 8 gaan op kamp.
28-09 Groep 7 en 8 zijn op kamp.
29-09 Groep 7 en 8 komen terug van kamp.
04-10 Sportdag voor de groepen 3 t/m 8.

Nieuws uit de school
● De school is er weer klaar voor. Alle klassen zijn ingericht en we hebben de afgelopen
week met elkaar hard gewerkt. Eerst nog een paar mededelingen wat betreft het
personeel.
● Juf Tamara is op 25 juli bevallen van een zoon. Hij heet Liam Jan. Moeder en kind
maken het heel goed.
● Juf Niki was voor de vakantie ziek en helaas is zij  nog niet zo opgeknapt dat zij kan
beginnen. Wij hebben gelukkig  meester Wouter Kleijer gevonden die op maandag,
dinsdag, woensdag en donderdag de groep les zal geven. Juf Paulina zal de groep op
vrijdag doen.
● Juf Kim van groep 4a geeft op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag les en op
vrijdag doet juf Marieke Mulder dat.
● De groepen 3 mogen maandag een leeg etui meenemen.
● Voor de groepen 5 t/m 8. Vergeet u de luizenzak en de stabilo pen maandag niet
mee te geven aan uw kind?
● De gymlessen gaan de eerste week nog niet van start. De lessen starten in de week
van 11 september.

● Zoals u weet vinden wij het belangrijk om op tijd te beginnen. Wij vragen u dan ook
om op tijd te komen. Mocht u toch iets te laat zijn wilt u dan wachten voor het lokaal
tot de ochtendmuziek is afgelopen?
● Dinsdag 26 augustus hadden wij een studiedag. Jump-in heeft het team
geïnformeerd over de activiteiten die zij aanbieden om met elkaar aandacht te
hebben voor gezonde voeding en genoeg beweging in de school. Deze informatie
hebben wij op ons  laten inwerken en donderdag in de teamvergadering hebben wij
besloten om als school mee te doen. Wat het precies zal inhouden daar informeren
wij u nog over.  Jump-in scholen hebben extra aandacht voor verantwoorde voeding
en voldoende sport en bewegen.
● Dinsdag  26 augustus kregen  wij uitleg van de Interne begeleiders over de
zorgstructuur binnen de school. De afspraken en handelingsplannen staan duidelijk
op papier en is voor iedereen inzichtelijk. Alle taken zijn  verdeeld en iedereen weet
wat zijn/haar verantwoordelijkheden zijn.
● Woensdag hebben wij als heel IKC NoordRijk ( school, KDV en BSO) een gezamenlijk
studiemoment gehad. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij opnieuw kennis met
elkaar gemaakt. Er zijn zo veel wisselingen aan beide kanten geweest dat dat  nodig
was. Daarnaast hebben wij onze visie en geschiedenis opgehaald. Wat deden wij al
gezamenlijk en wat gaan wij het komende jaar gezamenlijk inzetten. De subsidie voor
“de alles in een school”’ geeft ons ruimte om dingen aan te pakken. Waar moet u dan
aan denken:
○ Er wordt een tevredenheidsonderzoek gehouden onder een aantal ouders
van  peuters. Dit onderzoek gaat over de overgang van de peuters naar de
kleuters. Dit is een nulmeting die wordt gehouden.
○ De doorgaande ontwikkellijn van peuter naar kleuter. Per onderbouw wordt
er een koppel gevormd ten behoeve van de doorgaande lijn. Dit koppel
bespreekt de observaties en de overdracht van een specifiek kind.  Het doel
hiervan is dat de leerkracht meteen kan inspelen op de onderwijsbehoefte
van een kind.
○ Er wordt een 15 minutengesprek met ouders ontwikkeld waarbij de
leerkracht en de pedagogisch medewerker aanwezig zijn en een afgestemde
inbreng hebben. Dit gaan we oefenen met 4 kinderen per groep.
○ Er wordt een werkgroep geformeerd om te kijken wat er nodig is om dubbel
gebruik van lokalen mogelijk te maken. De werkgroep gaat ook benoemen
wat zal schuren tijdens het dubbelgebruik en welke  ruimtes hiervoor in
aanmerking komen.
● In het nieuwe schooljaar zullen wij als team een training bij Denkers gaan doen. Zoals
u weet hebben wij vorig jaar een training gehad om meerbegaafde leerlingen een
beter aanbod te geven en dat bleek in de praktijk toch niet voldoende. Bureau “de
DNKRS  gelukkig hoogbegaafd” gaat een teamtraining verzorgen. De eerste training is
een vakinhoudelijke training over het signaleren van hoogbegaafde leerlingen. De
tweede training gaat over de onderwijsbehoefte van hoogbegaafde leerlingen in de
klas. De derde training zal over het compacten van de lesstof gaan. Daarnaast zal het
bureau de plusleerkracht Mohammed Kebdani begeleiden.
● De nieuwe engelse methode “Take it easy” en de nieuwe leesmethode “Veilig leren
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lezen” voor groep 3 worden dit jaar geïmplementeerd. De engelse methode wordt
vanaf groep 5 gebruikt.
Dit jaar is logo 3000 aangeschaft. Dit is een woordenschataanpak voor de groepen 1
en 2. Deze aanpak wordt geïmplementeerd aan het begin van het schooljaar en daar
zullen wij u uitgebreid over informeren.
U kunt zich volgende week opgeven voor de sportdag bij de groepsleerkracht. De
groepen 3 t/m 8 hebben woensdag 4 oktober sportdag.
De leerlingen van groep 7 gaan a.s. woensdag weer naar de schooltuinen. Ze moeten
een emmer, schaar en tas meenemen. Alle kinderen gaan op de fiets en iedereen
met een emmer aan zijn/haar stuur lijkt mij niet verkeersveilig. Er wordt voor
gezorgd dat de emmers bij de schooltuinen  komen.
In de week van 11 september worden de informatieavonden gehouden. Noteert u
deze vast in de agenda. Voor de groepen 3, 5, 6/7 en 7 is de informatieavond op
maandagavond. Voor de groepen 1/2, 4, 6 en 8 is de informatieavond op
dinsdagavond.
Zoals u weet hebben wij voor de vakantie de proef gehouden om schoenen in de klas
aan te houden. Het zand is grotendeels vervangen door houtsnippers en zo komt er
ook minder zand in de school. In de teamvergadering van afgelopen donderdag is
besloten om de schoenen voortaan aan te houden in de klas.
We heten alle nieuwe leerkrachten en nieuwe leerlingen hartelijk welkom en hopen
dat zij met veel plezier op IKC Noordrijk zullen leren en werken.
Een heel fijn weekend en tot maandag.

Groepsverdeling 2017/2018.
Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 1/2c
Groep 1/2d
Groep 1/2e
Groep 3a
Groep 3b
Groep 3c
Groep 4a
Groep 4b
Groep 5a
Groep 5b
Groep 6a
Groep 6/7b*
Groep 7a
Groep 8a
Groep 8b
Plusklas/ Brainrijk
Intern begeleider;

Mirjam Puttenaar/ Kadisha El Kaddouri
Anouk Straub/Nina Bardet
Erwin Appeldoorn
Ahu Kocyigit
Nadia Oosterbaan
Mandy Prins
Anouk van der Kieft
Mirjam Puttenaar/Merel van Oosterwijk
Margie Koper
Kim Vuijk/ Marieke Mulder
Wouter Kleijer/ Paulina Koster
Latif Mdibeh
Hurvy Howard
Daisy Patty/*Marcelle Zuur/ Alten Rigters
Trudy Schmitz
Paulina Koster/ Elsemartha Rensch
Elsemartha Rensch/ Alten Rigter
Mohammed Kebdani

Hedy Boschman, onderbouw gr 1 t/m 4
Sharodjna Gopal, bovenbouw gr 5 t/m 8
                                                                                Samen Brainrijk
Leerkracht bewegingsonderwijs
Lex van der Post

ICT coördinator
Onderwijsondersteuner
Concierge

Barbara van Wifferen.
Lex van der Post 1 dag
Monica Bronshof
Michel Buskens

*Marcelle Zuur  gaat volgende maand verhuizen en werkt Alten Rigter de eerste drie weken
in.

Het vakantierooster voor het schooljaar 2017/2018.

Start van de school: Maandag 4 september.
Dinsdag 26 september Studiedag. De school is gesloten.
Vrijdag 6 oktober. De school sluit om 14.00 i.v.m. bijeenkomst
bestuur.
Dinsdag 10 oktober. Studiedag. De school is gesloten.
Herfstvakantie 23-27 oktober.
Dinsdag 5 december. De school sluit om 12.15 uur.
Vrijdag 22 december. De school sluit om 12.15 uur.
Maandag 8 januari begint de school om 8.30 uur.
Voorjaarsvakantie 26 feb-2 maart.
Vrijdag 30 maart. Studiedag. De school is gesloten.
Maandag 2 april 2e Paasdag.
Vrijdag 27 april. Koningsdag.
Meivakantie 30 april - 13 april.
Maandag 21 mei 2e Pinksterdag.
                                        Vrijdag 20 juli. De school sluit om 12.15 uur. Start van de
Zomervakantie.
Let op er komen nog 3 studiedagen bij. Deze studiedagen zijn nog niet ingepland. Wij zijn
afhankelijk van een externe partij. Zodra deze  dagen bekend zijn communiceren wij ze
ruim van te voren met u.

Luizencontrole.
Na elke vakantie worden alle kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Dit gebeurt op maandag
en woensdag.Het controleren duurt ongeveer een uur. U kunt zich opgeven bij Sandra Lont,
moeder van Benjamin uit groep 3 en Charlotte in groep 6.
luizencontrole.noordrijk@outlook.com
De volgende groepen hebben nog geen ouder die op luizen komt controleren:
Groep 1/2a, 3b, 3c,5a, 6/7b,7a, 8a, en 8b.

