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Belangrijke data
29 november:

Ouderavond om 19.30 uur

Scholenbezoek Mirjam Leinders, bestuurder
Mirjam Leinders, de bestuurder van de openbare scholen van Innoord, gaat 2x per jaar naar
de scholen voor een scholenbezoek.
Op dinsdagmiddag 27 november komt zij op IKC NoordRijk. Zij spreekt met de directie en de
intern begeleiders en heeft van tevoren documenten ontvangen waarin staat aangegeven
waar de school zich op focust.

Plan van aanpak IKC NoordRijk
Tijdens de ouderavond van november 2017 had ik al aangegeven waar wij de komende
periode aan werken. Hierbij in het kort deze punten:
 Beredeneerd aanbod in de groepen 1 en 2 zodat we er zeker van zijn dat alle doelen
aan het eind van groep 1 en de doelen van groep 2 aan het einde van een schooljaar
zijn behaald. De thema’s moeten zo worden aangeboden dat elke kind spelenderwijs
kan leren.
 Begrijpend lezen met een effectieve didaktiek voor begrijpend lezen en luisteren. Een
externe heeft ons hierin begeleidt.
 Vanaf 2019 gaan we extra aandacht besteden aan ons rekenonderwijs. Effectieve
algemene rekendidactiek voor groep 1 t/m 8. Denk daarbij aan automatiseren,
aanbieden van rekenstrategieën en effectieve ondersteuning voor de zwakke
rekenaars. Latif is op school de rekenspecialist, hij ondersteunt de leerkrachten en
doet kleine onderzoekjes bij kinderen om te kijken waarom zij zich bijvoorbeeld niet
voldoende ontwikkelen. Tevens houden wij ons bezig om de toets resultaten van de
methoden goed te analyseren en de juiste interventies toe te passen.
 Ook staan in 2019 het verder ontwikkelen in spelling en beginnende geletterdheid in
de planning.
 De samenwerking met Tinteltuin wordt verder ontwikkelt. Ik heb u daar al eerder
over geïnformeerd.
 Wij informeren u op 29 november over communicatie en profilering. U ontvangt
binnenkort de uitnodiging met het programma voor deze avond.

Leerlingenraad
Donderdag 22 november is de leerlingenraad bij elkaar geweest. In sommige groepen zijn
verkiezingen gehouden. Iedere jaargroep heeft een leerling in de leerlingenraad:
Groep 3
Jelt Verstappen
Groep 4
Zoë Bleijendaal
Groep 5
Fiene de Blaay (secretaris)
Groep 6
Redouan Kada
Groep 7
Babette Bron (voorzitter) en Thaylina Rijsdijk
Groep 8
Alyssa Soekha
Agendapunten:
Pesten via de telefoon met bijvoorbeeld WhatsApp
Kaartenactie voor de oudere mensen in het Twiskehuis
Kinderen maken de toiletten te vies.
Afspraken op het plein over gebruik schommels en voetbalkooi.
Vrijdagmiddag 23 november houden zij een vergadering in de groepen waar zij
verantwoordelijk voor zijn en zij bespreken met de groep de agendapunten die de
leerlingenraad ook heeft besproken en waar al afspraken over zijn gemaakt. Babette gaat
Zoë helpen met de groepen 4 en Thaylina helpt Jelt bij de groepen 3. In de week van 10
december komen we weer bij elkaar

Voedselbank, herinnering
Ook dit jaar doen we als school mee met een actie van de Voedselbank. Op 14 december
worden er kratten op school gebracht. Deze kratten gaan naar alle groepen. U kunt er voor
zorgen dat de kratten op 21 december weer gevuld teruggaan naar de Voedselbank.
Tenslotte is het fijn als je niet zoveel te besteden hebt dat je iets extra’s krijgt met de
feestdagen. Daar willen wij als school graag aan meewerken. Uiteraard geeft u uw kind
producten mee die lang houdbaar zijn.

LET OP HOOFDLUIS!
Bij enkele kinderen op onze school is hoofdluis gevonden. Sinds de herfstvakantie zijn er
relatief meer luizen en neten gevonden. Om die reden willen wij u vragen of u uw kinderen
regelmatig wilt controleren op hoofdluis. Luizencontrole op school doen we na iedere
vakantie, maar de hoofdluispreventie blijft de verantwoordelijkheid van ouders. Dit is
belangrijk omdat hoofdluis zich erg snel kan verspreiden. De verspreiding van luis heeft niets
met schoon of vies te maken. Het kan iedereen overkomen! Controleer dus uw kind(eren),
maar ook andere familieleden en uzelf nauwkeurig.
Controleren op hoofdluis begint vaak met jeuk, maar niet altijd. Tussen het haar kunt u de
hoofdluizen soms zien bewegen. Hoofdluizen zijn grijsblauw of, nadat ze bloed opgezogen
hebben, roodbruin. De beestjes zijn zo groot als een sesamzaadje. Ook als u geen luizen ziet,
maar wel witte, grijze, of zwarte puntjes, is er waarschijnlijk sprake van hoofdluis. Op de site
van het RIVM (https://www.rivm.nl/hoofdluis) treft u onder andere een filmpje aan met
instructies hoe u effectief kunt controleren en behandelen wanneer u hoofdluis heeft
gevonden.
Meer luizenouders gezocht!
We willen voor alle klassen 1 of 2 luizenouders hebben. Voor de volgende klassen is er nog
geen luizenouder:
6A en 7B
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 bij Sandra. Zij coördineert de
luizenouders en is moeder van Benjamin 4A en Charlotte uit groep 7A
via: luizencontrole.noordrijk@outlook.com

Wie zijn er binnenkort jarig

24 november:

Adiba Aghattass en Milko Konings

28 november:

Shila Jawari en Andrej Sajinovic

29 november:

Elisa en Femke Klaassen

30 november:

Kaoutar Kabbou

Ik wens u weer een fijn weekend

