sept: nr1

We zijn weer begonnen en we hebben er weer zin in! We wensen iedereen
een plezierig schooljaar toe.
U ontvangt elke week via digiduif een Nieuwsbrief en beneden in de aula
hangt een scherm waar u een aantal belangrijke zaken kunt lezen.
Belangrijke data:
10 september om 19.00 uur

informatieavond gr. 1/2, gr. 5 en gr. 6

11 september om 19.00 uur

informatieavond gr. 3, gr. 4, gr. 7 en gr.8

Week van 18 september

kennismakingsgesprekken

19 september om 10.00 uur

informatieochtend nieuwe ouders

25 september om 19.00 uur

MR vergadering

26 september

Studiedag, kinderen zijn vrij

Informatieavond
Het is belangrijk om op deze avond aanwezig te zijn. De leerkracht van uw kind(eren) gaat u
informeren over hoe het komende schooljaar eruit gaat zien.

Kennismakingsgesprekken
U kent uw kind het beste en op deze avond vertelt u in 10 minuten aan de leerkracht over
uw kind. Waar moet de leerkracht op letten, wat werkt bij uw kind als het bijvoorbeeld boos
is of verdrietig. Kortom waar moet de leerkracht rekening mee houden. U ontvangt
binnenkort via digiduif een bericht zodat u zich kunt inschrijven.

MR vergadering
U kunt als ouder altijd een MR vergadering bijwonen. De vergaderingen beginnen om 19.00
uur. Wel is het fijn als u het even van tevoren meldt bij de voorzitter, Aniek Boxma. Beneden
in de aula kunt u zien wie er van de ouders en de personeelsleden in de MR zitten.

Administratie is afwezig
Patty v.d. Veen is van de administratie. Zij is helaas ziek. Dat betekent dat andere
medewerkers naast hun werk haar taken moeten overnemen. We doen ons best haar taken
zo snel mogelijk te regelen zodat u er geen last van hebt.

Directie
Het zal u niet zijn ontgaan dat Froukje vier dagen voor de klas staat en op vrijdag is zij altijd
vrij. Dat betekent dat u voor vragen nu naar Will moet gaan. Will van Rossum is de directeur
en zij begroet elke morgen de kinderen bij de voordeur. Dat doet ze met het doel om contact
te houden met elk kind. Zij heeft geen groep, geeft geen les, maar wil wel dat de kinderen
haar leren kennen.

Gymtijden
Op maandag 11 september beginnen de gymlessen weer.
De groepen 1/2
Maandag en woensdag
De groepen 3/4
Maandag en woensdag
De groepen 7/8
Dinsdag en donderdag
Vergeet u niet de kinderen gymkleding en een handdoek mee te geven. Vanaf groep 3 gaan
de kinderen douchen.

Nieuws van Monkey Moves
Het nieuwe sportseizoen is weer begonnen. Op zaterdag 8 september vinden de eerste
multisportlessen plaats in de gymzaal van IKC NoordRijk. In één seizoen leren kinderen de
basis van 11 verschillende sporten en dat altijd gecombineerd met een
Klim&Klauterparcours. Ze starten zaterdag met freerunning. Om uw kind in te schrijven gaat
u naar https://www.monkeymoves.nl/leslocaties/amsterdam-noordrijk/

Schoolplein
Er wordt hard gewerkt aan het schoolplein. In de zomervakantie is een heel parcours met
struiken, bomen en boomstammen aangelegd. In de hoek bij Tinteltuin is al een huisje
gekomen. Omdat de kinderen graag willen voetballen en daar een goede ruimte voor nodig
was is de voetbalkooi geplaatst zodat het duidelijk is dat daar gevoetbald wordt en om te
voorkomen dat de bal telkens van de weg gehaald moet worden. Nog niet alles is geplaatst,
maar dat heeft te maken met levertijd. Er komt telkens een verrassing bij. We hopen
hiermee dat de kinderen echt kunnen spelen tijdens de pauzes.

Bericht van het luizenteam
Waarschuwing: Van dit bericht krijg je kriebels….
Het luizenteam heeft na de zomervakantie alle kinderen van de school weer gecontroleerd.
Er zijn bij twee kinderen luizen gevonden en bij een aantal kinderen zijn neten ontdekt
(zowel bij de kleuters als in de bovenbouw), deze kinderen worden nu behandeld.
Luizencontrole op school doen we na iedere vakantie, maar de hoofdluispreventie blijft de
verantwoordelijkheid van ouders.
Meer informatie over hoofdluis is te vinden in de bijlage “Informatie hoofdluis”.
Meer luizenouders gezocht!
Voor alle klassen zijn 1 of 2 luizenouders nodig. Voor de volgende klassen is er nog geen
luizenouder:
1/2A, 1/2B, 4B, 6A, 7B en 8
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, dan nemen de
andere ouders de controle van je klas over.
Je kunt je opgeven via: luizencontrole.noordrijk@outlook.com
Kaminstructies? Heb je nooit eerder gecontroleerd? Geen idee hoe dat in zijn werk gaat? Zie
de bijlage met kaminstructies.
Hoofdluis gevonden? Geen nood, geen paniek! Met het 5 stappenplan van het Landelijk
Steunpunt Hoofdluis, zie bijlage, ben je er snel weer vanaf.
Voor meer informatie, kijk op www.hoofdluis.org
Met vriendelijke groet,
Sandra, moeder van Charlotte 7A en Benjamin 4A. Luizencoördinator

Overzicht van de vakanties en de studiedagen
26 september

Studiedag

20 t/m 28 oktober

Herfstvakantie

22 dec- t/m 6 januari

Kerstvakantie

4 februari

Studiedag

12 februari

Studiedag

16 t/m 24 februari

Voorjaarsvakantie

19 april t/m 5 mei

Meivakantie

17 mei

Studiedag

30 en 31 mei

Hemelvaartsdag

10 juni

Tweede Pinksterdag

21 juni

Studiedag

12 juli

Zomervakantie vanaf 12.15 uur

Verjaardagskalender
Aan de verjaardagskalender wordt momenteel gewerkt. Hopelijk is die gereed voor de
volgende nieuwsbrief.
Ik wens u een fijn weekend en tot maandag.

