maart: nr 25

Belangrijke data:
24-03 Het Concertgemaal on Tour. Start 16.30 - 17.15 in school.
26-03 Praktisch verkeersexamen voor groep 8.
26-03 Ophalen van de thuisinstrumenten.
30-03 De school is gesloten.
02-04 Tweede Paasdag.
03-04 Theoretisch verkeersexamen groep 7.
04-04 Koffieochtend. De OR wil het tijdens de koffieochtend de vrijwillige ouderbijdrage
bespreken.
10-04 Scholenmarkt.

Nieuws uit de school.
● U heeft in de nieuwsbrief kunnen lezen dat Hurvy een nieuwe baan heeft. We weten
inmiddels hoe moeilijk het is om een leerkracht te vinden. Denk aan de stakingen in
het onderwijs en de actie Op=Op. We hebben geen nieuwe leerkracht gevonden. Wij
hebben dit intern kunnen oplossen doordat Daisy, Paulina, Elsemartha en Merel
allemaal een dag extra willen werken om het probleem op te lossen. Lex heeft zijn
ICT-dag ingeleverd, om met groep 6, mee naar de schooltuinen te gaan. Daar zijn wij
hen heel dankbaar voor want zonder deze loyaliteit hadden wij dit probleem niet op
kunnen lossen.
Dat betekent per 2 april het volgende:
Paulina staat de hele week voor groep 8.
Elsemartha gaat op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag naar groep 6 en
woensdag gaan de leerlingen naar de schooltuinen met meester Lex. Na de
schooltuinen krijgen de leerlingen gym van Lex tot kwart over twaalf i.p.v. de gymles
op de dinsdag.

Daisy staat op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag voor groep 6/7 en dinsdag
staat Merel voor groep 6/7.
Alten werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor groep 8 en woensdag is
Elsemartha in groep 8.
Dit is dinsdagavond besproken met de ouders van groep 6 en de MR.
● Aanstaande zaterdag 24 maart zijn er tussen 12.00 uur en 18.30 uur op verschillende
locaties in Amsterdam- Noord vijf concerten te zien, te horen en te beleven. Deze
concerten zijn gratis en duren niet langer dan 45 minuten. Een van de plekken waar
een concert wordt gegeven is in onze school. Houdt u van Argentijnse passie en
temperament dan bent u van harte welkom van 16.30-17.15 uur.
● Op de tafel bij de deur liggen de brochures van het jeugdvakantieplan. In de
zomervakantie worden er vakantiedagkampen georganiseerd. Kinderen kunnen voor
een of meerdere weken worden ingeschreven. Naast de brochure kunt u ook
informatie vinden op www.jeugdvakantieplan.nl.
● Maandag 26 maart kunnen de leerlingen die aangegeven hebben een thuisinstrument te willen lenen tussen 14.00 uur en 14.45 uur terecht in de hal van de
school. Het is belangrijk dat u als ouder aanwezig bent bij het uitdelen van het
instrument en niet vergeet het contract mee te nemen.
● Het voorjaar komt eraan en dat betekent voor groep 6 dat zij wekelijks naar de
schooltuinen gaan. Dit doen wij altijd op de fiets. Het is fijn als u de fiets van uw zoon
of dochter even goed nakijkt opdat er ongelukken kunnen worden voorkomen.
● Vrijdag 30 maart is de school gesloten. Er is die dag ook geen schoolzwemmen.
● Ik wens u een fijn weekend en tot maandag!

Profilering van IKC NoordRijk
Wij zijn met een werkgroep van leerkrachten en Ellen Hemmeler, lokatie

●
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●
●

medewerker van Tinteltuin, bezig met een extern bureau om ons beter te profileren.
37° Celsius Brand Consultancy helpt ons te helpen bij:
wie zijn we
waarom doen we wat we doen
waar staan we als school voor
wat onderscheid ons van andere scholen
Onderdeel is ook een imago onderzoek in de buurt om te onderzoeken hoe we nu
worden gezien. Doel is om ons beter te positioneren en dat goed te communiceren
zodat u als ouder als u aan IKC Noordrijk denkt meteen kan benoemen waar de
school voor staat en wat ons onderscheid van de andere scholen. We gaan er van uit
dat we eind mei, begin juni onze profilering aan u kunnen presenteren.

Beste ouders/verzorgers,
Donderdag 29 maart hebben wij op school het Paasontbijt. Het is de bedoeling dat iedereen
iets lekkers meeneemt voor niet meer dan zes personen voor het ontbijt.
Bij de klas komt donderdag 15 maart een inschrijflijst te hangen waarop u iets kunt invullen.
Denk aan een lekker broodje, gekookte eieren, broodbeleg of fruit. De OR regelt het drinken
tijdens het ontbijt en de chocolade paaseieren. De leerkrachten geven zelf aan of zij tijdens
het ontbijt hulp nodig hebben.
Vervolgens gaan de groepen 1/2 om de beurt eieren zoeken op het schoolplein. Als u het
leuk vindt om te helpen met het verstoppen van de eieren, kunt u zich opgeven bij de
leerkracht.
Groep 3 t/m 8 gaan aan het einde van de ochtend iets creatiefs doen. Ook hierbij is hulp
welkom.
Op deze gezellige dag mogen de kinderen verkleed naar school komen.
Vriendelijke groet,
de Paascommissie

Overzicht van de vakanties en activiteiten ( zover bekend) tot de
zomervakantie
26 maart

Praktisch verkeersexamen groep 8

26 maart

Ophalen van de thuis instrumenten van het leerorkest

29 maart

Paasontbijt

29 maart

De kleuters gaan eieren zoeken. De groepen 3 tot en met 8
gaan groepsdoorbroken knutselen.

30 maart

School is dicht

2 april

Tweede paasdag

3 april

Theoretisch verkeersexamen groep 7

18 april

Eind -cito groep 8

19 april

Eind-cito groep 8

19 april

Informatieochtend.

20 april

Eind-cito groep 8

26 april

Koekjesdag

27 april- 14 mei

Meivakantie

14 mei

Informatieochtend

21 mei

Tweede Pinksterdag

25 mei

Schoolreisje voor de groepen 1 t/m 6.

4 juni t/m 7 juni

Avondvierdaagse

11 t/m 22 juni

Week van de cito toetsen voor de groepen 2 t/m 7

12 juni

Informatieochtend

13 juni

Fietsproject groep 8

22 juni

Sportdag groep 1 en 2

27 en 28 juni

Fietsdag groep 8 Voortgezet Onderwijs

5 juli

Zomerfeest

6 juli

De rapporten gaan mee

9 -13 juli

Week van de 10 minutengesprekken

11 juli

Informatieochtend

16 juli

De hele school neemt afscheid van groep 8

16 juli

Afscheidsspel van groep 8 .

20 juli

Koekjesdag

In de maand februari bakken wij een taart voor
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Nicyrah Rosalina (2012)
Iris de Wit (2011)
Maysa Yousfi (2014)

1-2E Nadia
3B Anouk vdK.
1F Froukje/Jaime
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Jake Cai (2014)
Justin Cusiel (2013)
Seppe van der Haak (2014)
Naomi Fiemawhle (2008)
Nassim Tizi (2013)
Deverayno Westhoff (2011)
Isa Huisman (2014)
Melicia van Klaveren (2007)
Youssef Kasmi (2014)
Adam Asseban (2014)
Marouane Mouali (2008)
Tibor Leeuw (2010)
Morrison Paulis (2011)
Lewis Wessing (2014)
Gijs Wiegert (2013)
Lena Cheung (2011)
Devie Colin (2012)
Kelvia Singh (2009)
Delvano Dions (2011)
Kayra Demir (2011)
Basma Andich (2007)
Skyson Bwamkuu (2007)
Intisar Madrhoume (2012)
Lara Wake (2013)
Yoël Dresken (2012)
Elah Piller de Bruijn (2014)
Fey Piller de Bruijn (2014)
Lina Hamdi (2009)
Tristan Koswali (2014)
Ayoub El Yakoubi (2008)
Munise Alimujiang (2011)
Noud Sieben (2013)
Ysbrand Turel (2012)
Lina Kada (2007)
Chyesa Lord (2011)
Hilary Mauriello (2013)
Liza van der Noen (2012)
Don Bakker (2012)
Fien Vahle (2009)
Boris Weitenberg (2012)
Sado Çolak (2007)

1F Froukje/Jaime
1-2B Anouk S./Nina
1-2A Mirjam/Ismahan
6B-7B Daisy/Alten
1-2C Erwin
3C Mirjam/Merel
1F Froukje/Jaime
7A Trudy
1F Froukje/Jaime
1F Froukje/Jaime
6A Hurvy
4B Kim/Marieke
3B Anouk vdK.
1F Froukje/Jaime
1-2D Ahu/Kevin/Tamara
3A Mandy
1-2D Ahu/Kevin/Tamara
5B Latif
3C Mirjam/Merel
3C Mirjam/Merel
7A Trudy
6B-7B Daisy/Alten
1-2C Erwin
1-2A Mirjam/Ismahan
1-2B Anouk S./Nina
1-2C Erwin
1F Froukje/Jaime
5B Latif
1F Froukje/Jaime
6B-7B Daisy/Alten
3C Mirjam/Merel
1-2A Mirjam/Ismahan
1-2B Anouk S./Nina
6B-7B Daisy/Alten
3A Mandy
1-2A Mirjam/Ismahan
1-2D Ahu/Kevin/Tamara
1-2C Erwin
5A Wouter/René
1-2C Erwin
6B-7B Daisy/Alten

