nov nr. 13
Belangrijke data:
05-12 De Sint bezoekt de school. De school is om 12.15 uur gesloten.
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 5,6,7 en 8. Informatie volgt nog.
20-12 Kerstdiner voor alle groepen.
21-12 Voorstelling van alle groepen voor de ouders.
22-12 De school sluit om 12.15 uur
08-01 We gaan weer beginnen. 8.20 uur is de deur open.

Nieuws uit de school
● Op woensdag 6 december wordt de eerste koffieochtend georganiseerd door de OR
en MR. Het onderwerp dat deze ochtend centraal staat is het schoolplein. Wilt u
meedenken of gewoon een praatje met de OR en MR-leden maken, u bent van harte
welkom.
● Op maandag 11 december is het zwangerschapsverlof van juf Tamara afgelopen. Zij
zal op maandag en dinsdag voor groep 1/2d staan. Juf Ahu zal tijdens deze dagen met
groepjes kinderen gaan werken. Juf Ahu zal de woensdag, donderdag en de vrijdag
groep 1/2d doen.
● Alle ouders krijgen via de mail een tevredenheidsonderzoek. Dit
tevredenheidsonderzoek is door DUO (Dienst Uitvoering en Onderwijs)
bovenschools uitgezet en het bestuur Innoord heeft dat geïnitieerd. Wij vragen u
vriendelijk dit onderzoek de komende week in te vullen.

● De leerlingen van groep 6 t/m 8 vullen een tevredenheidsonderzoek in op school. De
leerlingen hebben allemaal een eigen inlogcode en krijgen deze week de tijd om het
onderzoek digitaal in te vullen.
● Mocht u het nog niet gezien hebben maar er staat een nieuw logo op de gevel en
boven de deur een nieuw bord met de naam van het bestuur erop.
● Dit jaar doen wij weer mee aan de inzamelingsactie van het leefkringhuis. Vanaf 11
december zamelen wij voedsel in voor de voedselbank.
● Afgelopen maandag werden wij opgeschrikt door een brand op één van de
woonboten. We hoorden al snel dat het een gezin betrof waarvan een van de
kinderen bij ons op school zit. Veel mensen willen helpen en houden een
inzamelingsactie. Natuurlijk wil de school niet achterblijven, maar wij willen eerst
duidelijk hebben wat er al gebeurd en hoe wij kunnen bijdragen. Zodra hier meer
duidelijkheid over is hoort u van ons.
● Op 5 december vereert de Sint ons weer met een bezoek. Het is fijn als alle leerlingen
op tijd op school zijn zodat wij de Sint met z’n allen kunnen verwelkomen. Om 8.20
uur is de deur open en om 8.30 uur begint de school, ook op 5 december.
● 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
● Ik wens een fijn weekend en tot maandag!

Zelfgemaakte kaarten!

U heeft het vast al gehoord van uw zoon of dochter en op de posters in de school gelezen.
Wij hebben kaarten gemaakt. Niet zomaar kaarten maar verjaardags- of
beterschapskaarten. Alle leerlingen hebben verschrikkelijk hun best gedaan en het
resultaat mag er dan ook wezen. De kaarten zien er prachtig uit.
De kaarten worden verkocht op school. U krijgt van de leerkracht van uw zoon of dochter
te horen op welk tijdstip u de kaarten kan komen bewonderen en kunt kopen.
Een setje van 5 dubbele kaarten kost 6,00 euro.
Wat gaan we met de opbrengst van de kaarten doen?
Regelmatig zijn er opvoeringen van naschoolse activiteiten, concertjes van het leerorkest,
afsluiting van een thema, kerstoptreden, ouderavonden enz. en dan hebben wij altijd
problemen met de zitplaatsen. Scholen krijgen geld voor leermiddelen maar niet voor
extra stoelen. Soms halen wij de stoelen uit de klassen en soms huren wij de stoelen. U
begrijpt dat wij daar graag verandering in willen brengen.
Kom volgende week naar school en koop de kaarten van uw zoon, dochter, kleinkind, neef
of nichtje. Hoe meer kaarten wij verkopen hoe meer stoelen wij kunnen aanschaffen.

Wij kiezen er niet voor om de kinderen langs de deuren te laten gaan om de kaarten te
verkopen dus kom op school en koop de kaarten. Ze zijn echt zijn de moeite waard.

Verslag van het bezoek aan NEdPho
Woensdag 29 november moesten wij al vroeg op school zijn want wij zouden al om 8.15
uur vertrekken met de bus naar het Nederlands Philharmonisch Orkest. Bijna iedereen
was op tijd en we konden gaan.
Bij het orkest aangekomen moesten wij in een aparte ruimte gaan zitten en vertelden
twee muzikanten van alles over het orkest.
We mochten daarna een repetitie bijwonen. Wij moesten wel stil zijn en dat lukte omdat
de muziek mooi was. Het was de muziek uit de film van Star Wars.
Vrijdag en zaterdag speelt het orkest deze muziek in het concertgebouw. Alle kaarten zijn
uitverkocht maar je kunt het wel volgen via livestream.
Livestream Star Wars in Het Concertgebouw
za 2 december 2017, 20.15 uur
Nederlands Philharmonisch Orkest
John Axelrod, dirigent
Leona Philippo, presentatie
Joris Nassenstein, concept
LINKS NAAR LIVESTREAM
Facebook:
www.facebook.com/NedPhO.NKO/videos/1612478478808509/
YouTube:
www.youtube.com/watch?v=PBmJV91-7ps

Nieuws van de leerlingenraad.
We moeten ons als leerlingenraad nog even voorstellen.
Maura Cijntje vertegenwoordigt groep 3, Fiene de Blaey groep 4, Redouan Kada groep 5,
Babette Bron groep 6, Alyssa Soekha groep 7, Iza Driessen groep 8 en Froukje de Visser
vertegenwoordigt het team.
Afgelopen week hebben we kort vergaderd en hebben wij een voorzitter gekozen. Dit jaar is
Babette de voorzitter en maakt Iza de verslagen die u natuurlijk in de nieuwsbrief kunt lezen.
Wij gaan eens in de drie weken vergaderen en wel op de maandag omdat niemand dan iets
hoeft te missen. We beginnen meteen om 8.30 uur.
We hebben de volgende data afgesproken om te vergaderen:
maandag 11 december
maandag 23 april
maandag 15 januari
dinsdag 22 mei
dinsdag 6 februari
maandag 18 juni

maandag 5 maart
maandag 9 juli.
maandag 2 april
Iedereen kan ideeën en gesprekspunten inleveren in de rode brievenbus in de hal. Je kunt de
ideeën natuurlijk ook aan een van de leden van de leerlingenraad geven. In januari nodigen
wij Delicio Hoever en Riyaan Ali uit omdat zij goede ideeën hebben. Zij waren net niet in de
leerlingenraad gekozen maar we kunnen vast met hun ideeën iets doen.
Na elke vergadering zullen de leden van de leerlingenraad verslag uitbrengen aan alle
groepen en u kunt natuurlijk het verslag in de nieuwsbrief lezen. Zo blijft iedereen op de
hoogte. Heeft u als ouder iets waarvan u vindt dat de leerlingenraad daarover na kan
denken of beslissen lever dan ook uw gespreksonderwerp in bij de rode brievenbus.

Nieuws vanuit de MR
Afgelopen MR-vergadering begon met een bespreking met 2 leden van de oudercommissie
van de BSO. De zorgen om het gebouw, de alles -in-1-school, het ophalen om 14.15 uur van
de kleuters waren onderwerp van gesprek.
Het inspectiebezoek stond tijdens de MR-vergadering ook op de agenda. Vervolgens hebben
we de suggesties van de ouderavond van 6 november besproken. We gaan, samen met de
directie en de ouderraad, een koffie-ochtend organiseren, zodat jullie nog beter bij ons
terecht kunnen. De eerste koffie-ochtend is woensdag 6 december. We willen het dan met
jullie hebben over de inrichting van het schoolplein! Leuk, want er worden mooie plannen
gemaakt. Komt dus allen een kopje koffie drinken op 6 december om 8.45 uur. Een mail kan
natuurlijk ook altijd: mr.noordrijk@innoord.nl.

Hallo ouders van IKC Noordrijk,
Ik wil mij even voorstellen omdat ik nieuw ben in de Medezeggenschapsraad. Mijn naam is
Margie Koper en werk sinds 2015 op IKC NoordRijk. Ik sta dit schooljaar met veel plezier voor
groep 4. Het is fijn om mee te kunnen denken over het beleid van de school en om meer in
contact te staan met de ouders. Er is ontzettend veel winst te behalen in de samenwerking
tussen ouders en leerkrachten. Ik hoop hier aan bij te kunnen dragen door met elkaar te
sparren over wat we belangrijk vinden op IKC Noordrijk.

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.

In de maand december bakken wij een taart voor
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Ramy Otmani (2011)
Oumnia Madrhoume (2008)
Elina Boersma (2012)
Maiwand Taniwal (2010)
Joël van den Berg (2011)
Djavan de Deus (2008)

1-2E Nadia
6A Hurvy
1-2E Nadia
3B Anouk vdK.
3B Anouk vdK.
5A Wouter/René
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Sahday Williams (2009)
Sara Adi (2011)
Lucy Bussink (2011)
Aliza James (2011)
Jimi Linde (2012)
Rhady Wooter (2009)
Pella Baas (2012)
Marwa Ibrahimi (2010)
Amira Mouali (2012)
Marciano Boers (2007)
Zekeriya Daldal (2010)
Nada Boushaba (2006)
Noa Knaack (2007)
Hiba Marrhadi (2009)
Louisa Wilkes (2011)
Jesse Hermans (2006)
Khadija El Mouhidi (2012)
Jamal Bouhajra (2010)
Valiant Kuppers (2006)
Nadia Savannah Feberwee (2009)
Aiden Roggeveen (2010)
Safouan Acheffay (2006)
Cady Au-Yeung (2009)
Mohammed Kasmi (2006)
Missrine Abdulmadjid (2007)
Tin-Chi To (2007)
Erdem Yetkin (2012)
Janis Hathout (2011)

5A Wouter/René
3C Mirjam/Merel
3B Anouk vdK.
3C Mirjam/Merel
1-2E Nadia
4B Kim/Marieke
1-2E Nadia
3C Mirjam/Merel
1-2E Nadia
6A Hurvy
3C Mirjam/Merel
8A Paulina/Elsemartha
6B-7B Daisy/Alten
5A Wouter/René
3B Anouk vdK.
8B Elsemartha/Alten
1-2C Erwin
3B Anouk vdK.
6A Hurvy
5A Wouter/René
3A Mandy
7A Trudy
5A Wouter/René
7A Trudy
6A Hurvy
6A Hurvy
1-2E Nadia
3C Mirjam/Merel

