nov nr. 9
Belangrijke data:
06-11 Kick-off Jump-in school.
06-11 Algemene ouderavond georganiseerd door de MR en OR. Start 19.30 uur
07-11 Nationaal schoolontbijt.
08-11 Ouderochtend logo 3000 voor de ouders van groep 1 en 2. Start 9.00 uur.
10-11 De groepen 1 t/m 4 lopen in de school Sint Maarten.
13-11 De week van de voortgangsgesprekken. De gemeenschappelijke avond is
dinsdagavond.
15-11 Gastles water drinken voor de groepen 3 t/m 8.
18-11 Aankomst Sinterklaas in Nederland.
20-11 Voorlichting Voortgezet onderwijs voor groep 8. Start 19.00 uur.
27-11 Gastles water drinken voor de groepen 3 t/m 8

Nieuws uit de school
● Jaarlijks houden de MR en OR een gezamenlijke ouderavond. Zij stellen zich dan voor
en vertellen wat ze doen en wat de plannen voor komend jaar zijn. De MR wil graag
van u als ouder weten hoe zij de ouders meer kunnen betrekken bij de school.
Bent u benieuwd wat de OR allemaal regelt en waar de MR zich mee bezig houdt,
kom dan maandagavond langs. We zien jullie graag verschijnen en zijn benieuwd
naar jullie ideeën.
● De verkiezingen voor de leerlingenraad waren gisteren. De kandidaten hebben
dinsdag in alle groepen verteld waarom er op hen gestemd moet worden. Na het
tellen van alle stemmen is hier de uitslag:
Als vertegenwoordiger uit groep 3 is Maura Cijntje gekozen, als vertegenwoordiger
uit groep 4 is Fiene de Blaey gekozen en als vertegenwoordiger uit groep 6 is Babette
Bron gekozen. De kandidaten die niet zijn gekozen gaan we zeker in de
leerlingenraad uitnodigen omdat zij hele goede ideeën hebben die we samen met
hen graag willen uitvoeren.

● Net na de vakantie heeft u kunnen lezen dat wij dit jaar met Jump-in beginnen. Wat
betekent dat voor de school? Jump-in scholen hebben extra aandacht voor
verantwoorde voeding en voldoende sport en bewegen. Maandag 6 november is de
kick-off. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen op maandag en woensdag
gastlessen over water drinken. Er zal voor ons op school niet zo heel veel veranderen.
De afspraak bij ons op school is dat wij om 10 uur groente of fruit eten. Als school
gaan we inzetten op water drinken. Alle kinderen krijgen een bidon die zij bij de
kraan kunnen vullen en waar water uit gedronken kan worden. We willen uiteindelijk
naar het beleid toe dat wij ‘s morgens alleen nog water drinken. Verder gaan wij
inzetten op meer bewegen op het plein en daar volgt op een later tijdstip meer
informatie over.
● Wij zijn nog steeds op zoek naar ouders die mee willen denken over het speelplein.
● Regelmatig wordt u uitgenodigd om een concertje van het leerorkest, een afsluiting
van een thema, een algemene ouderavond, of om het afscheidsspel van groep 8 bij
te wonen. Voor deze gelegenheden moeten wij stoelen huren en dat is elke keer een
kostenpost. Daar willen wij iets aan doen. Wij gaan kaarten verkopen. Alle kinderen
hebben een kaart gemaakt. Het ene kind heeft een beterschapskaart en de ander een
verjaardagskaart. Binnenkort krijgt u de gelegenheid een setje kaarten van uw eigen
kind te kopen. Hoe meer kaarten er worden verkocht hoe meer stoelen wij kunnen
kopen. De tekeningen zijn van de week op de bus gedaan en u hoort hier natuurlijk
binnenkort meer over.
● Dinsdag is het nationaal schoolontbijt op school. De leerlingen ontbijten op school. In
de bijlage leest u waar het ontbijt allemaal uit bestaat.
● Wist u dat?
Kinderen beter presteren op school en sport als zij niet zoveel suiker binnen krijgen?
Water je fit houdt?
Water tijdens het sporten beter is dan een sportdrank?
Water het meest gezonde drankje is voor uw kind?
Water je gebit niet aantast?
Water bijna altijd en overal te krijgen is?
Water geen calorieën bevat?
Water uit de kraan in Nederland betrouwbaar en lekker koel is.
● 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 onder vermelding van de naam van uw zoon of dochter te storten.
● Afgelopen dinsdag was er een ouderavond voor de ouders van de groepen 1 en 2
over de woordenschataanpak Logo 3000. Het verzoek is, van een aantal ouders, om
ook een keer overdag deze presentatie te geven. Daar willen we natuurlijk aan
tegemoet komen en woensdag 8 november om 9.00 uur wordt de informatie over
logo 3000 nogmaals gedeeld met de ouders van groep 1 en 2.

Nieuws uit de MR
In de afgelopen MR vergadering zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

-Start huiswerkbegeleiding , de geselecteerde leerlingen zijn benaderd.
-Er komt een onderzoek naar de zorgen om het gebouw, er is veel geld nodig voor
onderhoud!
-Er is bij het bestuur geld vrijgemaakt voor schouw en verbetering schoolplein, daar
zijn we heel blij mee!
-De jaarplannen voor dit schooljaar
-Ook kwam er een ouder langs met vragen en suggesties over het te-laat-kom-beleid
en de Plusklas Brainrijk.
Heeft u vragen over het beleid van de school? Laat het ons weten via
MR.noordrijk@innoord.nl.
Wilt u teruglezen wat er in eerdere MR vergaderingen al besproken is? Kijk dan voor
de notulen op de website van school.

● Kom naar de ouderavond van de MR en OR op 6 november om 19:30

In de maand november bakken wij een taart voor

Datum
1
1
2
2
4
5
7
9
12
13
17
20
20
23
23
23
23
24
24
28
29
29
29
30

Naam
Jikke Dijkstra (2010)
Manou Mooren (2012)
Benjamin van Alphen (2011)
Jamiro Tritapepe (2011)
Rayan el Moudden (2006)
Luxa Segers (2011)
Noam Piller de Bruijn (2010)
Ouassim Benyniat (2005)
Valente Gomes (2006)
Mila Fidanque (2010)
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)

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

