sept nr. 3
Belangrijke data:
18-09 Week van de kennismakingsgesprekken. De gemeenschappelijke avond is
op donderdagavond.
26-09 Studiedag. De school is gesloten.
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.
05-10 De leerkrachten staken. De school is gesloten.
06-10 De school sluit om 14.00 uur.
10-10 Studiedag. De school is gesloten.
11-10 Informatieochtend nieuwe ouders. Start 10.00 uur.

Nieuws uit de school
● We zijn weer begonnen met de inzameling van kleine kapotte elektrische apparaten.
Mocht u een apparaat hebben wat het niet meer doet, dan kunt u dat in een van de
twee dozen kwijt die in de hal staan. Over enige tijd worden de dozen opgehaald en
krijgt de school, bij inlevering van 75 apparaten of meer, een serie boeken cadeau
voor de schoolbibliotheek.
● De informatieavonden zijn geweest. Veel ouders hebben de avonden bezocht. Was u
niet in de gelegenheid te komen, dan kunt u zich alsnog opgeven voor activiteiten
die in de loop van dit jaar plaatsvinden. U moet dan denken aan het begeleiden van
uitstapjes, luizen controleren, lees- of rekenouder worden. U leest het al er zijn tal
van mogelijkheden.
● Volgende week zijn de kennismakingsgesprekken. Tijdens deze gesprekken vertelt u
over uw kind. Denk hierbij aan hobby’s, bijzonderheden, talenten enz. In de bijlage zit
een woordspin waarbij u vooraf een en ander kunt opschrijven als geheugensteuntje
tijdens het gesprek.
● Ik heb u enige tijd geleden geïnformeerd over het feit dat wij met een huiswerkklas
gaan beginnen. Dit doen wij in samenwerking met de Stichting Kennis en Sociale

Cohesie. De Stichting en wij maken een keuze welke leerlingen hiervoor in
aanmerking komen. De leerlingen die geselecteerd worden komen uit leerjaar 6, 7 en
8. De ouders van de betreffende leerlingen krijgen een uitnodiging om op 26
september van 19.00 uur tot 20.00 uur op school te komen om hierover
geïnformeerd te worden.
● Volgende week donderdag heeft het team een eerste bijeenkomst over
mediawijsheid. De centrale vraag zal zijn: Hoe zorgen wij ervoor dat de ICT veilig op
school wordt gebruikt.
● Afscheid nemen is nooit leuk voor degene die achterblijven. Zo ook niet voor ons.
Aanstaande woensdag is het dan toch echt zover en gaat Marcelle Zuur het
bruisende Amsterdam verlaten. Wij zullen haar erg missen als juf, maar ook als
collega. Marcelle wij wensen je heel veel geluk en plezier in Groningen.
● Ik wens u een mooi weekend en tot maandag!

Het vakantierooster voor het schooljaar 2017/2018.
Start van de school: Maandag 4 september.
Dinsdag 26 september Studiedag. De school is gesloten.
Donderdag 5 oktober. De school is gesloten. De leerkrachten staken.
Vrijdag 6 oktober. De school sluit om 14.00 i.v.m. bijeenkomst
bestuur.
Dinsdag 10 oktober. Studiedag. De school is gesloten.
Herfstvakantie: Maandag 23 oktober t/m vrijdag 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 Maandag 26 feb t/m vrijdag 2 maart.
Vrijdag 30 maart. Studiedag. De school is gesloten.
Maandag 2 april 2e Paasdag.
Vrijdag 27 april. Koningsdag.
Meivakantie Maandag 30 april t/m Vrijdag 11 mei.
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.

BovenIJ ziekenhuis bezoekt de Bongerd.
Deze maand bestaat het BovenIJ ziekenhuis 30 jaar. Om dit te vieren gaan we drie dagen de
buurt in om bewoners uit Noord kennis te laten maken met het ziekenhuis en onze
deskundigen. Op donderdag 21 september geven we in de ochtend voorlichting in de klassen
van groep 3. We vertellen kinderen uit deze klassen hoe het is om te worden opgenomen in
het ziekenhuis.

Een knuffelgiraffe wordt in het ziekenhuis aan zijn poot geopereerd. Tijdens het gesprek
mogen de kinderen de verschillende materialen bekijken en voelen. Ook kunnen de kinderen
spelenderwijs kennis maken met het ziekenhuis, door zich te verkleden als dokter om
vervolgens zelf met de doktersspulletjes de poppen beter te maken of spelen met het
poppenziekenhuis. Onze pedagogische medewerkers begeleiden het spel en het
kringgesprek.
Tussen 12.00 – 19.00 uur staan we met onze ziekenhuisbus op de Boomgaardlaan. Op deze
dag kunt u een gratis pretecho laten maken bij een zwangerschap vanaf 12 weken. Ook zijn
er andere leuke activiteiten. Kijk voor het volledige programma en meer informatie op onze
website: jubileum.bovenij.nl

Tuindorp Oostzaan
MEETUP
Zaterdag 23 september van 14.00 uur tot 23.00 uur op het Sterrenplein.
Beste Buurtbewoners,
In onze mooie buurt komen steeds meer nieuwe bewoners wonen. In het kader van
burendag wordt er een meet-up georganiseerd. Er is een programma opgesteld met leuke
activiteiten voor jong en oud om de buurt en elkaar beter te leren kennen.
De programmaonderdelen:
● Kinderprogramma.
● Rondleiding Zonnehuis.
● Bezoek Museumwoning aan de Meteorenweg.
● Bezoek buurthuis de Evenaar.
● Gezamenlijk borrelen met hapjes en drankjes.
Alle deelnemers van het feest nemen zelf hapjes en drankjes mee. Je kunt je aanmelden via
de facebookpagina: https://www.facebook.com/MeetupTuindorpoostzaan of je kunt een
email sturen naar graefkde@zonnet.nl. Je mag ook een reactie in de brievenbus doen bij
Mevr.de Graef. Sterrenplein 4. Vergeet daarbij dan niet te vermelden met hoeveel
volwassenen en kinderen je komt en wat je mee neemt aan eten en drinken.

WASTED
Beste lezer,
Bij deze zouden we u graag informeren over project WASTED.
WASTED is een burgerinitiatief dat sinds 2015 actief is in Amsterdam Noord en door middel
van een innovatief spaarsysteem het reyclepercentage in Noord wilt verbeteren. Bewoners
kunnen munten sparen door hun afval te scheiden, iedere zak textiel/glas/plastic of papier is
een munt waard. Deze munt kan vervolgens worden verzilverd bij meer dan 40 lokale
ondernemers voor acties en kortingen. Meedoen is simpel. Inwoners registreren zich online
en krijgen geheel kosteloos een startpakket thuis gestuurd.

In eerste instantie ging WASTED van start in Overhoeks, Van der Pekbuurt en Vogelbuurt. Na
het succes in deze buurten is er in samenwerking met de gemeente besloten het initiatief op
te schalen naar het gehele stadsdeel Noord. Om deze opschaling succesvol te laten verlopen
en werkelijk een impact te maken hebben wij heel veel nieuwe aanmeldingen nodig en daar
hebben wij jullie hulp bij nodig.
De maand september staat voor ons in het teken om nieuwe leden te werven en het
verspreiden van onze projectinformatie. Om ouders te bereiken (en indirect diens kinderen)
komen wij graag na lestijd een keer langs om op het schoolplein of buiten de poort ouders te
informeren. Het zal eenmalig plaatsvinden met een belangrijke educatieve boodschap.
Uiteraard komen wij ons op de dag even melden en ons voorstellen.
Nogmaals: het betreft geen reclame!
Samen werken wij aan een duurzaam en schoon Amsterdam.
Met vriendelijke groet,
Sietse Gronheid
Team WASTED
www.wastedlab.nl

Beste ouder(s), verzorger(s),

Op donderdag 5 oktober gaan medewerkers uit het primair onderwijs in Nederland een dag staken.
Dit betekent dat IKC NoordRijk op deze dag gesloten zal zijn. Wij verwachten dat u op deze dag zelf
zorgt voor de opvang van uw kinderen. Mocht dit bij u echt niet lukken dan kunt u contact opnemen
met Will van Rossum of Froukje de Visser.
Medewerkers uit het basis- speciaal basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich ernstig
zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De afgelopen maanden
hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd aan de
politieke partijen in Den Haag, maar wij maken ons nog steeds veel zorgen.
De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren
voor gezorgd dat veel leraren zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leraren zijn bijgekomen. Dit heeft
als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal
gaan groeien. Dat betekent dat we niet meer altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek
is. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke
klas een leraar kunnen vinden.
Om deze problemen bij politiek Den Haag onder de aandacht te brengen is er op 27 juni jl. een
prikactie georganiseerd, waarbij het eerste uur van de dag geen les werd gegeven. Helaas heeft dit
niet geleid tot concrete toezeggingen van de politiek. We horen in de media dat een nieuw kabinet
van plan is om substantieel te investeren, maar we weten niet of dat werkelijk gaat gebeuren en of
dat genoeg is om de salarissen substantieel te kunnen verhogen en de werkdruk voldoende te
kunnen verlagen. Daarom willen de leraren hun eisen verder ondersteunen met een stakingsdag.

Wij vragen om uw steun voor deze staking. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen
als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Voor de
toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar
vooral voor de toekomst van uw kinderen en de generaties die volgen!

Vriendelijke groet,
Het team van IKC NoordRijk

In de maand september bakken we een taart voor
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Riyaan Ali (2008)
Ella Cheung (2012)
Sara El Yakoubi (2013)
India Kombrink (2012)
Safouane Benamran (2009)
Hatim Bouhajra (2007)
Iza van Santen (2013)
Max Leemans (2012)
Sherife Yasharova (2010)
Delaysha Hoever (2006)
Charlie van Aalderen (2010)
Maxwell van den Berg (2006)
Danilo Kisoor (2006)
Kashan Raja (2005)
Melina Plokhotniuk (2006)
Fleur van den Berg (2012)
Ouassim Lazar (2006)
Kimberley Boers (2005)
Lucy Wegdam (2009)
Tymo van der Honert (2011)
Keira Richard (2006)
Elise Hsu (2011)
Jayro Smit (2010)
Junior Linkers (2012)
Isis van Hoof (2012)
Tenzin Bhugye Tsang (2005)
Lena Eekelschot (2011)
Reyyan Bakir (2006)

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

21

Tarah Logtenberg (2012)

1-2C Erwin
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Sara El Oudini (2007)
Lina Jawari (2010)
Seef El Tohamy (2009)

6B-7B Daisy/Alten/Marcelle
4A Margie
5B Latif

25
26
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28

Sarisha Changoer (2012)
Charlotte van Alphen (2008)
Stijn Scholte (2012)
Bruno Kok (2010)
Ana Sajinovic (2011)

1-2A Mirjam/Ismahan
6A Hurvy
1-2D Ahu
4B Kim/Marieke
3A Mandy

