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Belangrijke data:
12-12 De school is gesloten in verband met de staking van alle leraren.
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. De aanvangstijden staan in de nieuwsbrief.
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.
10-01 Koffieochtend georganiseerd door de OR en MR. Om 8.30 uur staat de koffie klaar.

Nieuws uit de school
● Woensdag 6 december was de eerste koffieochtend georganiseerd door de OR en
MR. De opkomst was goed. Een vijftiental ouders heeft zich laten informeren over de
plannen van het schoolplein en hadden nog genoeg ideeën om input te geven. Wij
houden u op de hoogte van de voortgang.
● Vergeet u het tevredenheidsonderzoek niet in te vullen?
● Het Sinterklaasfeest is geweest. De Sint met zijn Pieten zijn vertrokken naar Spanje.
De kinderen van de groepen 1,2,3 en 4 hebben hun schoen gezet en op 5 december
een cadeautje gekregen van de Sint. De groepen 5 t/m 8 hebben niets in hun schoen
gekregen, maar de Sint had voor iedereen wel een speculaaspop meegenomen. Het
was een feest om in de groepen 5 t/m 8 te kijken naar de prachtige surprises. Je kon
zien dat iedereen echt zijn/haar best had gedaan. Overdag hebben alle leerlingen
pepernoten, een mandarijn en chocolademelk gekregen. Een ouder van de OR heeft

voor de kinderen met een allergie voor noten, gluten en lactose apart pepernoten
gebakken. Geweldig! Dank je wel. Kortom door de inzet van velen hebben wij
allemaal een leuke dag gehad. Weet u dat de ouderraad het hele Sinterklaasfeest
bekostigd? De kosten dit jaar waren 2770,50,- euro.
● 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.
● Dit jaar doen wij weer mee aan de inzamelingsactie van het leefkringhuis. Vanaf 11
december zamelen wij voedsel in voor de voedselbank. Wat kunt u meenemen:
*pasta, rijst, couscous, aardappelpuree.
* pastasauzen, soep.
* ontbijtgranen, broodbeleg (jam pindakaas).
* pannenkoek mix.
* vlees en vis in blik.
* groente en fruit in blik.
*zonnebloem- of olijfolie.
*houdbare melk.
*gluten en lactose vrije producten.
● Op dinsdag 12 december is de school gesloten in verband met de staking van alle
leerkrachten.
● 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 avond gaat gewoon door.
● Op 18 december presenteert het leerorkest zich aan u. De groepen 5 tm 8 zullen een
kort kerst/december concertje spelen van ca 15 minuten. We zijn benieuwd naar de
uitvoering met zoveel kinderen die een nieuw instrument hebben gekozen . Dit zijn
de concert tijden:
9:30 uur groep 5.
10:30 uur groep 6.
11:30 uur groep 7.
13:00 uur groep 8.
● Op woensdag 20 december is het kerstdiner voor alle groepen. Deze week hangen er
bij alle groepen lijstjes waarop u kunt invullen wat uw kind meeneemt. Om 17.15 uur
is de deur open en om 17.30 uur start het diner. Om 18.30 uur kunt u uw kind weer
ophalen. Voor ouders die willen blijven wachten hebben wij buiten vuurkorven,
glühwein, warme chocolademelk en thee. U begrijpt dat wij daar een vergoeding
voor vragen.
● Op donderdag 21 december kunt u naar een kerstuitvoering van de verschillende

klassen komen kijken. De groepen 1 en 2 beginnen om 9.00 uur
De groepen 3 en 4 beginnen 10.00 uur
De groepen 5a ,5b en 6 beginnen om 11.00 uur
De groepen 6/7, 7 en 8 beginnen om 12.00 uur. We hopen
dat u allemaal in de gelegenheid bent om te komen kijken.
● Ik wens u 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 6 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!

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 NOVEMBER BAKKEN WIJ EEN TAART VOOR
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Ramy Otmani (2011)
Oumnia Madrhoume (2008)
Seppe Ammeraal (2013)
Elina Boersma (2012)
Viggo Muller (2017)
Maiwand Taniwal (2010)
Siem Leloup (2013)
Joël van den Berg (2011)
Djavan de Deus (2008)
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)

1-2E Nadia
6A Hurvy
1-2D Ahu
1-2E Nadia
1-2B Anouk S./Nina
3B Anouk vdK.
1-2B Anouk S./Nina
3B Anouk vdK.
5A Wouter/René
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.
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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)

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

