sept nr. 5
Belangrijke data:
03-10 MR-vergadering. Start 19.00 uur op school.
04-10 Sportdag voor de groepen 3 t/m 8.
05-10 De leerkrachten staken. De school is gesloten.
06-10 Start van de kinderboekenweek. Kinderen mogen verkleed op school komen.
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.
18-10 De laatste dag dat er elektrische apparaten kunnen worden ingeleverd.
19-10 De groepen 1/2 gaan naar Artis.
20-10 Koekjesdag
20-10 Start van de Herfstvakantie om 14.15 uur

Nieuws uit de school .
● Zoals u weet moeten wij nog drie studiedagen inplannen. De eerste studiedag is nu
bekend en die is op maandag 5 februari.
● Een aantal ramen rondom de school zijn nog stuk. Het bedrijf dat de ramen levert
heeft enige tijd nodig om de ramen op maat te maken. Ze zijn in bestelling en we
hopen dat na de herfstvakantie alles is gerepareerd.
● Binnenkort wordt het speelplein geschouwd. Dat betekent dat er gekeken wordt hoe
het speelplein aantrekkelijk is te maken voor iedereen. We krijgen daar extra geld
voor en willen graag na de schouw met een aantal ouders en de leerlingenraad
nadenken over de invulling van het plein. U kunt zich opgeven bij Froukje de Visser.
● Tot grote ergernis van iedereen is het naambord al een hele tijd stuk. Er wordt aan
een nieuw naambord gewerkt en dat wordt zeer binnenkort opgehangen.
● We zijn in gesprek met het bestuur en de gemeente over het onderhoud van het
plein, zwerfvuil en het onkruid rondom de school. U begrijpt dat het niet een twee
drie is opgelost. Nu zorgt Michel, de conciërge, dat het zwerfvuil wordt opgeruimd.
● Afgelopen dinsdag hadden wij een studiedag. Deze studiedag ging over het maken
van afspraken die we met het werken met Vier keer Wijzer voor de hele school
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gelden. We zijn dit jaar met zeven nieuwe leerkrachten gestart en dan is het wel van
belang dat alle afspraken gewaarborgd worden. In elke klas zijn de afspraken
zichtbaar. Misschien heeft u al wat kunnen zien in de klas van uw zoon/dochter.
Iedereen heeft een plek (groen) voor de vragen die bij het thema horen, een plek
voor de vragen die de leerlingen zelf stellen(oranje) en een plek voor de themamuur
(blauw).
Afgelopen week is de kinderpostzegelactie gestart. Onze groep 7 was op kamp en
gaat vanaf maandag 2 oktober rond met de enveloppe. Mochten ze bij u langs
komen dan weet u waarom zij later zijn dan de andere kinderen uit de buurt.
De kinderboekenweek start officieel op 4 oktober. Wij hebben dan een sportdag voor
de groepen 3 t/m 8. Donderdag 5 oktober wordt er gestaakt. Wij beginnen de
kinderboekenweek op 6 oktober. Het thema van de kinderboekenweek is :’Gruwelijk
Eng’ De kinderen mogen 6 oktober ‘griezelig’ verkleed op school komen. De
leerlingen gaan eerst naar hun eigen klas en gaan dan gezamenlijk naar buiten om
het openingslied te zingen.
Op vrijdag 13 oktober wordt de kinderboekenweek afgesloten met een
tentoonstelling. U bent als ouder van harte welkom om in de klas te komen kijken.
De tentoonstelling start om 13.45 uur en zal rond 14.15 uur afgelopen zijn.
Zeer binnenkort starten de lessen van het leerorkest. 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 met vermelding van de naam van uw zoon of dochter te storten.
‘s Morgens staan er kinderen en soms ouders in het halletje voor de school. Dat is
erg lastig voor de ouders die hun kinderen ,soms met kinderwagen, naar de opvang
willen brengen. Ons verzoek is dan ook of u op het plein wilt wachten totdat de deur
opengaat.
‘s Middags brengen alle leerkrachten van de onderbouw de kinderen naar buiten. Wij
willen u hier ook vragen om achter de pionnen te blijven staan. Het wordt anders
voor de leerkrachten heel onoverzichtelijk.
Wie O Wie? De Ouderraad vraagt twee mensen die de kascontrole willen doen. U
kunt zich opgeven bij Yonghung Cheung. Ouder van Lena Cheung groep 3 en Ella
Cheung groep 2.
Nog even een reminder: Steppen en karren moeten buiten op het plein worden
gestald en kunnen niet de hele dag onder de trap staan.
Ik wens u een mooi weekend en tot maandag!

Nieuw op donderdagmiddag: naschools Wijktalentorkest!
Op donderdag 28 september van 14:15-15.15 uur kunnen kinderen en ouders kennismaken
met het nieuwe naschoolse Wijktalentorkest van het Leerorkest in Noord. De
kennismakingsles is op IKC NoordRijk.
Vanaf 12 oktober is er elke week Wijktalentorkest-les op donderdagmiddag (14:45 – 16:15
uur) voor leerlingen van IKC NoordRijk, OBS de Poolster, OBS de Krijtmolen en andere
scholen uit de buurt. De jaarcontributie is € 150 (gratis voor Stadspashouders). Meer
informatie en aanmelden: www.leerorkest.nl/wijktalentorkest.

Ter aanvulling:
Muziek maken is niet alleen heel leuk, het is ook erg goed voor de ontwikkeling van
kinderen. Het is een soort hersengymnastiek en stimuleert concentratie, discipline en
samenwerken. Ieder kind heeft talent en kan de eigen creativiteit ontdekken. Samen spelen
en samen optreden, dat zorgt voor onvergetelijke ervaringen. Het orkest is als een team, een
eigen ‘muziekclub’ in de wijk!

Wat krijgt een leerling bij het Wijktalentorkest?
*
*
*
*
*
*

Les op instrument van eigen keuze
Instrument mee naar huis (uitleen)
Algemene muziekles en zangles
Groepsrepetities en masterclasses
Samen optreden!
Bezoek (met ouders) aan familieconcerten

Leslocatie
De lessen voor alle leerlingen vinden van oktober t/m februari plaats op IKC NoordRijk
(Braeburnstraat 1) en van maart t/m juli op O.B.S. de Poolster (Plejadenplein 40).

In de maand oktober bakken wij een taart voor

1
1

Tibbe Herijgers (2009)
Max Marseille (2009)

5B Latif
5B Latif

4
4

Zehra Avci (2006)
David Sliwa (2010)

8A Paulina/Elsemartha
4B Kim/Marieke

4
6

Santana Versteegh (2006)
Amir Adda (2006)

6B-7B Daisy/Alten
7A Trudy

6
6

Nikki Ditzel (2010)
Djaylison Williams (2010)

4B Kim/Marieke
4B Kim/Marieke

7
9

Railinsio Lantveld (2008)
Ervin Iliev (2009)

6A Hurvy
4A Margie

9
10

Seryaiden Imanuel (2005)
Jaslene Harkisoon (2008)

8B Elsemartha/Alten
6B-7B Daisy/Alten

13
14

Siem Derksen (2005)
Ozzie Kleverlaan (2011)

8B Elsemartha/Alten
3A Mandy

14
16
18

Dean el Yakoubi (2010)
Tijn Faay (2009)
Milo Kerstma (2012)

4A Margie
5B Latif
1-2D Ahu

20
21

Teun Korver (2011)
Loek van Vessem (2012)

1-2A Mirjam/Ismahan
1-2D Ahu

22
23

Sena-Su Gogdemir (2010)
Carinho Djoe (2011)

3A Mandy
3C Mirjam/Merel

23
24

Jonathan Pattij (2010)
Aidan Donnelly (2012)

4B Kim/Marieke
1-2A Mirjam/Ismahan

26
26

Israa Asseban (2011)
Gaia Mitton (2006)

3A Mandy
8B Elsemartha/Alten

26
28

Lisa Wijthoef (2008)
Omar Ben Zian (2011)

6A Hurvy
3C Mirjam/Merel

28
28

Sabri Ben Zian (2011)
Rick Fafiani (2008)

3B Anouk vdK.
5B Latif

28
29

Mara Koolbergen (2008)
Max Araújo (2011)

6A Hurvy
3B Anouk vdK.

