april: nr 30

Belangrijke data:
26-04 Start van de meivakantie om 14.15 uur.
27-04 Koningsdag.
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
● In de meivakantie wordt het schoolplein nog niet opgeknapt. Daar zijn wij uiteraard
niet blij mee. We wachten nog op een akkoord van het Stadsdeel. Bij de bouw van de
school en de aanleg van het schoolplein is er destijds een ongebruikelijke constructie
afgesproken. Vastgoed is de eigenaar en dat is ongebruikelijk. Meestal zijn de
besturen van de scholen eigenaar van het schoolplein. Doordat er nu overleg over
eigendomsrecht moet plaatsvinden met de diverse partijen loopt de inrichting van
het schoolplein vertraging op.
● Dinsdag 24 april is de afsluiting van de Rots en Watertraining geweest. Er waren veel
ouders, een oma en zusjes bij aanwezig. Als afsluiting hebben de leerlingen samen
met de ouders, zusjes en oma een tekening gemaakt op een groot vel papier. Op de
tekening stond wat zij leuk aan de training vonden. Daarna hielden de twee juffen die
de training hebben gegeven het papier vast. Elke leerling mocht door het papier heen
rennen. Het was een spannende oefening. Je moet sterk staan, goed adem halen en
je doel voor ogen hebben. Top iedereen is door de tekening heen gerend. Wij zijn
trots op de leerlingen van de Rots en Watergroep.
● Wij zijn afgelopen 15 maart een zesde kleutergroep gestart. Door de grote tekorten
in het onderwijs draai ik de groep zelf op maandag, woensdag en donderdag. Dat
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betekent dat ik op maandag en donderdag altijd na 14.30 uur en woensdag na 13.00
uur te bereiken ben.
Herhaalde oproep. Ouders of grootouders die hun kind of kleinkind komen ophalen
met de hond verzoeken wij vriendelijk de hond niet mee te nemen op het
schoolplein. Er zijn veel kinderen bang en we willen dat iedereen zich op het plein
veilig voelt. U kunt uw hond natuurlijk vastmaken aan het hek buiten het plein
De schooltandarts is nog op school.
Zoals u waarschijnlijk gezien heeft werkt het informatiescherm bij de ingang. U kunt
daar de dagelijkse mededelingen en activiteiten op lezen.
Ben jij tussen de 6 en 14 jaar en vind je sporten het allerleukste om te doen? Wil jij
de Amsterdam ArenA in lopen via de spelerstunnel en sporten op de heilige grasmat
van Ajax? Kom dan op woensdagmiddag 16 mei naar de kidsmiddag van de Nationale
Sport Expo 2018. Vanaf 13:30 openen we de deuren voor alle kids. Meer dan 15
verschillende sportbonden zullen daar aanwezig zijn om onze jongste
sportliefhebbers een onvergetelijke middag te geven.
Na een intensieve middag sporten op het veld, zal freestyle voetballer en
YouTube-held Soufiane Touzani als spetterende afsluiter een interactieve live
demonstratie geven op het veld! Zorg dat je het niet mist en scoor nu jouw tickets
met 25% korting met de kortingscode “KIDS25”.
Wij zoeken ouders die ons willen helpen met het schuren van de grote houten
blokken. U kunt zich bij Erwin groep 1/2c opgeven.
In de bijlage de nieuwsbrief over sportactiviteiten voor ouders en kinderen.
In de bijlage activiteiten die georganiseerd worden voor kinderen in de meivakantie.
Ik wens u een fijne vakantie tot maandag 14 mei.

Vereniging Paard van Noord organiseert in april nog een leuk evenement.
Op Koningsdag, vrijdag 27 april is er een kindervrijmarkt bij ’t Veulentje op het schoolplein
van IKC NoordRijk, van 9 tot 12 uur!
Met vriendelijke groet, Sandra Lont

Hemelvaartsdag
Donderdag 10 mei vindt de traditionele wielerronde Purmerplein weer plaats.
Na 4 jaar is de traditionele wielerronde Purmerplein weer terug. Voor de 40ste keer wordt
dit evenement voor jong en oud georganiseerd. Doe mee of kom gezellig kijken.
10.30 uur

Jeugdwedstrijd Interclubs

12.30 uur

Only Friends tijdrit

13.00 uur

Dikke banden race

13.30 uur

Fixed Gear race mannen B en Dames

14.30 uur

Fixed Gear race mannen A

15.30 uur

Sportklasse

Overzicht van de de vakanties en activiteiten ( zover bekend) tot de
zomervakantie
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
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Lou de Blaey (2012)
Juba Salhi (2006)
Leela Eggink (2012)
Maryam El Kahan (2013)
Djaylano Medina Blom (2012)
Fatima Mohamed (2008)
Angelo Dos Reis Salvado (2014)
Peggy van Erp (2010)
Yassir Mouali (2010)
Marie Turel (2014)
Felix Willcox (2013)
Zoë Collè (2014)
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)
Firdaous Tizi (2014)
Marouane Ait Kham (2007)
Elia Sondervan (2014)
Dorien van Ulsen (2006)
Lillian Owen-Hunter (2013)
Louis Scholten (2010)
Neil Arts (2011)
Aeron Au-Yeung (2008)
Brandon Au-Yeung (2008)
Seyni Moerbeek (2013)
Inssaf Tizi (2011)
Sadak Sadakov (2014)
Carlijn Hopman (2010)
Diemer Brolsma (2013)
Lyanna Cijntje (2007)

1-2A Mirjam/Ismahan
8A Paulina
1-2E Nadia
1-2B Anouk S./Nina
1-2B Anouk S./Nina
6A Elsemartha/(Lex)
1F Froukje/Jaime
4A Margie
4B Kim/Marieke
1F Froukje/Jaime
1-2C Erwin
1F Froukje/Jaime
3C Mirjam/Merel
1-2C Erwin
1-2E Nadia
8B Elsemartha/Alten
6A Elsemartha/(Lex)
6B-7B Daisy/Merel
6B-7B Daisy/Merel
4A Margie
6A Elsemartha/(Lex)
5B Latif
6B-7B Daisy/Merel
1F Froukje/Jaime
6A Elsemartha/(Lex)
1F Froukje/Jaime
8A Paulina
1-2D Kevin
4B Kim/Marieke
3C Mirjam/Merel
6B-7B Daisy/Merel
6A Elsemartha/(Lex)
1-2A Mirjam/Ismahan
3B Anouk vdK.
1F Froukje/Jaime
4B Kim/Marieke
1-2A Mirjam/Ismahan
7A Trudy

