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Belangrijke data:
28-11 Inspectiebezoek
29-11 De groepen 5 bezoeken het Nederlands Philharmonisch Orkest.
05-12 De Sint bezoekt de school.
06-12 Inloopochtend OR en MR. De koffie en thee staan klaar. Start 8.45 uur.
12-12 Ouderavond voor de ouders van de plusklas.
14-12 Informatieochtend voor nieuwe ouders. Start 10.00 uur.
18-12 Kerstconcert door de groepen 5 en 6. Informatie volgt nog.

Nieuws uit de school
● Vanaf maandag 13 november wordt er op het kunstgrasveldje een sportmix
aangeboden vanaf 14.30- tot 16.30 uur. Deze sportmix wordt verzorgt door Sciandri
Sportmanagement. Zij zijn te herkennen aan de gele sportpakken.
● Op dinsdagavond 12 december is er een ouderavond voor de ouders van de
leerlingen die in de plusklas zitten. De avond is in het lokaal van de plusklas en begint
om 19.30 uur
● De lessen van het leerorkest zijn weer gestart. Wij vragen de ouders van de groepen
5 t/m 8 om de eigen bijdrage van €17,50 op rekening: NL98 INGB 0004 2361 86 onder
vermelding van de naam van uw zoon of dochter te storten.
● In de bijlage is een flyer met activiteiten voor in de kerstvakantie.
● Ik wens een fijn weekend en tot maandag!

Ouderbijdrage Schooljaar 2017-2018
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De oudervereniging van IKC Noordrijk OBS zorgt, samen met de leerkrachten, voor de
organisatie van verschillende leuke activiteiten binnen de school, zoals het Suikerfeest,
Sinterklaas, Kerst, Sportdag, Schoolreisje, etc. Om leuke dingen te kunnen doen is natuurlijk
geld nodig, en daarom zamelen wij per kind een ouderbijdrage in.
Voor het schooljaar 2017-2018 is de ouderbijdrage wederom vastgesteld op: €50.
Voor de betaling van de ouderbijdrage zijn de volgende mogelijkheden:
● Via automatische incasso in één of termijnen. U kunt een machtigingsformulier bij de
balie ophalen.
● Overschrijven naar NL74INGB0002660271, onder vermelding van naam leerling(en) én
de groep(en) van de leerling(en) – de betaling moet in één of twee termijnen gebeuren.
● Contante betaling: hiervoor wordt gedurende een aantal dagen een kraampje op school
ingericht waar u kunt betalen – de betaling moet in één of twee termijnen.
Natuurlijk kan het zo zijn dat u door omstandigheden de ouderbijdrage niet (volledig) kan
betalen. In dat geval kunt u kijken of u in aanmerking komt voor een scholierenvergoeding.
Deze scholierenvergoeding is aan te vragen bij de Dienst Werk en Inkomen (DWI) van de
gemeente Amsterdam. (www.dwi.amsterdam.nl)
Mocht u nog vragen hebben over deze brief dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij één van
de leden van de oudervereniging. Een mail sturen kan ook: or.ikcnoordrijk@gmail.com
Met vriendelijke groet,
De oudervereniging, bestaande uit;
Oscar Arts, Kenza Alouch, Nadia Ben Omar, Daniëlle Bongaardt, Ron Bushoff, Yonghung
Cheung, Ed Ditzel, Matthew Eelman, Maartje Koning en Simone Wilkens.

Wij zijn wat kwijt!
Mijn zoon Milo Kerstma (groep 1/2 Ahu) heeft bijgevoegde laarzen net nieuw.
Nu heeft hij ze een enkele keer aangehad naar school/de BSO.
Helaas kwam ik er gister achter dat hij onlangs maat 28 mee naar huis heeft genomen
i.p.v. maat 31.
Heeft iemand anders de verkeerde maat mee naar huis genomen?
Bij voorbaat heel erg bedankt!
Vriendelijke groet,
Merel Kokhuis

In de maand november bakken wij een taart voor
1
1
2
2
4
5
7
7
9
10
12
13
14
15
17
20
20
23
23
23
23
24
24
28
29
29
29
30

Jikke Dijkstra (2010)
Manou Mooren (2012)
Benjamin van Alphen (2011)
Jamiro Tritapepe (2011)
Rayan el Moudden (2006)
Luxa Segers (2011)
Dex Crone (2013)
Noam Piller de Bruijn (2010)
Ouassim Benyniat (2005)
Sam van den Berg (2013)
Valente Gomes (2006)
Mila Fidanque (2010)
Heather Bristoll (2013)
Pippa Verster (2013)
Hoyam Benyniat (2012)
Aya El Mouden (2010)
Zumra Sari (2009)
Yuel Bangma (2007)
Casper Boersma (2008)
Freyja Boersma (2008)
Riley Rellum (2012)
Adiba Aghattass (2010)
Milko Konings (2009)
Shila Jawari (2011)
Elisa Klaassen (2012)
Femke Klaassen (2012)
Ranim El Oudini (2011)
Kaoutar Kabbou (2012)

4B Kim/Marieke
1-2A Mirjam/Ismahan
3A Mandy
3A Mandy
8B Elsemartha/Alten
3A Mandy
1-2C Erwin
4A Margie
8A Paulina/Elsemartha
1-2D Ahu
8B Elsemartha/Alten
4B Kim/Marieke
1-2B Anouk S./Nina
1-2C Erwin
1-2B Anouk S./Nina
4A Margie
3C Mirjam/Merel
6B-7B Daisy/Alten
5A Wouter/René
6B-7B Daisy/Alten
1-2C Erwin
3C Mirjam/Merel
5B Latif
3B Anouk vdK.
1-2D Ahu
1-2D Ahu
3B Anouk vdK.
1-2C Erwin

