maart: nr 27

Belangrijke data:
10-04 Scholenmarkt.
18-04 Start van de Eind-cito groep 8.
19-04 Eind-cito groep 8
19-04 Informatieochtend nieuwe ouders. Start 10.00 uur.
20-04 Eind-cito groep 8
20-04 Koningsspelen
26-04 Koekjesdag
26-04 Start van de vakantie om 14.15 uur.
04-05 Dodenherdenking.
05-05 Bevrijdingsdag.
10-05 Hemelvaartsdag
13-05 Moederdag.
14-05 De school gaat weer beginnen. Start 8.30 uur
14-05 Informatieochtend nieuwe ouders. Start 10.00 uur.

Nieuws uit de school
● Op 10 april is er een scholenmarkt in het Stadsdeelkantoor in Amsterdam Noord.
Daar presenteren de meeste basisscholen zich d.m.v. een kraampje. Toekomstige
ouders krijgen zo een indruk van de diversiteit aan scholen in Noord. De avond begint
om 18.30 uur en duurt tot 21.00 uur.
● Vorige week heeft groep 8 praktisch verkeersexamen gedaan. Alle leerlingen, op een
na, zijn geslaagd. Gelukkig mag de leerling die het niet gehaald heeft het in juni
overdoen. Groep 7 heeft afgelopen week theoretisch verkeersexamen gedaan en de
leerlingen zijn allemaal geslaagd.
● Zoals u weet is er enige tijd geleden een tevredenheidsonderzoek gehouden onder

de ouders en leerlingen. De uitslag van dit onderzoek wordt binnenkort in de MR
besproken en dan ontvangt u de informatie.
● Sinds 3 weken is de Rots- en Watertraining voor kleuters begonnen. Deze training
wordt door Corine van der Wijst & Hedy Boschman gegeven. Voor de meivakantie
wordt de training , in bijzijn van de ouders, afgesloten.
● Naast ondersteuning op leergebied zijn er ook leerlingen die kunnen profiteren van
ondersteuning op het gebied van werkhouding en gedrag. Op IKC NoordRijk starten
wij daarom na de meivakantie met de SEN groep. SEN staat voor Special Educational
Needs. De begeleiding van de SEN groep wordt gedaan door Kim Vuijk. Zij is
leerkracht van groep 4B en gedragsspecialist en heeft op haar vorige school een
aantal jaren SEN groepen geleid.
De SEN groep is een groep waarin kinderen vaardigheden op het gebied van
werkhouding en gedrag aanleren. Hierdoor krijgen zij de kans om beter te
functioneren in hun eigen klas. De groep bestaat uit 5 leerlingen uit de groepen 3 tot
en met 7, die worden aangemeld door hun eigen leerkracht en in overleg met Kim en
de intern begeleiders zijn geselecteerd. De SEN groep zal 10 weken lang, iedere
dinsdagochtend op school samenkomen. Er is in de SEN groep aandacht voor:
-

Werkhouding en taakaanpak, met behulp van de lesstof uit de eigen klas;
Sociale vaardigheden;
Het vergroten van het zelfvertrouwen;
Het maken van een eigen kindplan met doelen waaraan in de SEN groep en in de
eigen klas gewerkt wordt.
De ouders van de leerlingen die geselecteerd zijn worden binnenkort uitgenodigd
voor een informatiebijeenkomst.

● Ik wens u een mooi weekend en tot maandag.

Winnaars van de Luizendag verloting
Zoals jullie misschien weten was het 7 maart de Landelijke Luizendag. Er zijn veel ouders die
hun kind(eren) hebben gecontroleerd. Nu zitten jullie natuurlijk allemaal in spanning te
wachten op de uitslag van de verloting van vier Luizenmoeder of Luizenvader T-shirts. De
jury bestaande uit twee luizenmoeders heeft de volgende winnaars uit de hoge hoed
getrokken:
De ouders van Bent Roozendaal
uit klas 1/2 E van juf Nadia

De ouders van Fiene de Blaey
uit klas 4B van juf Kim

Ouders van Nassim Tahri
uit klas 5a van meester Wouter en juf Paulina
De ouders van Mohammed Kasmi
uit klas 7A van juf Trudy
De winnaars kunnen via: luizencontrole.noordrijk@outlook.com
laten weten welk T-shirt en welke maat ze willen krijgen.
Nieuwe luizenouders kunnen zich ook aanmelden via dit e-mailadres. We doen de
luizencontrole in de week na iedere vakantie en als het extra nodig is. Het kost ongeveer een
uurtje per keer. Als je een keer niet kunt, is het geen probleem.
Voor meer informatie over hoofdluis, kijk op www.hoofdluis.org
Groeten Sandra (moeder van Charlotte uit klas 6A en Benjamin uit 3A)
Luizencoördinator

Overzicht van de de vakanties en activiteiten ( zover bekend) tot de
zomervakantie
18 april

Eind -cito groep 8

19 april

Eind-cito groep 8

19 april

Informatieochtend.

20 april

Eind-cito groep 8

20 april

Koningsspelen

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 april bakken wij een taart voor

1
1
3
4
6
6
7
9
10
11
11
12
13
13
16
18
18
18
18
19
20
20

Lou de Blaey (2012)
Juba Salhi (2006)
Leela Eggink (2012)
Maryam El Kahan (2013)
Djaylano Medina Blom (2012)
Fatima Mohamed (2008)
Peggy van Erp (2010)
Yassir Mouali (2010)
Felix Willcox (2013)
Eglesiah Muller (Molly) (2011)
Gwendalynn Oosterbaan (2012)
Noor Lebbar (2013)
Chiara Laats (2005)
Safouan Ouahmed (2008)
Nael Oostburg (2007)
Babette Bron (2008)
Noortje van Dijk (2010)
Angelo Kroon (2008)
Ruben-Jay Krumeich (2009)
Eagle Etnel (2008)
Marouane Ait Kham (2007)
Dorien van Ulsen (2006)

1-2A Mirjam/Ismahan
8A Paulina
1-2E Nadia
1-2B Anouk S./Nina
1-2B Anouk S./Nina
6A Elsemartha
4A Margie
4B Kim/Marieke
1-2C Erwin
3C Mirjam/Merel
1-2C Erwin
1-2E Nadia
8B Elsemartha/Alten
6A Elsemartha
6B-7B Daisy/Merel
6B-7B Daisy/Merel
4A Margie
6A Elsemartha
5B Latif
6B-7B Daisy/Merel
6A Elsemartha
8A Paulina

21
22
23
23
23
23
26
29
29

Lillian Owen-Hunter (2013)
Neil Arts (2011)
Aeron Au-Yeung (2008)
Brandon Au-Yeung (2008)
Seyni Moerbeek (2013)
Inssaf Tizi (2011)
Carlijn Hopman (2010)
Diemer Brolsma (2013)
Lyanna Cijntje (2007)

1-2D Kevin
3C Mirjam/Merel
6B-7B Daisy/Merel
6A Elsemartha
1-2A Mirjam/Ismahan
3B Anouk vdK.
4B Kim/Marieke
1-2A Mirjam/Ismahan
7A Trudy

