sept: nr2

Belangrijke data:
Week van 18 september : kenningsmakingsgesprekken
20 september

: delegatie uit Berlijn om IKC te bekijken

25 september

: MR vergadering

26 september

: studiedag, kinderen zijn vrij

Delegatie uit Berlijn
Op 20 september komt er een delegatie uit Berlijn. Zij komen om te zien hoe wij als Integraal
Kind Centrum samenwerken (school –Tinteltuin). Er komen af en toe wel meer delegaties op
bezoek. Schoolbesturen en of gemeenten zijn soms van plan om een Integraal Kind Centrum
op te richten en zelfs vanuit het buitenland is er interesse.

Plusklas
De plusklas voor de kinderen uit groep 5 begint aanstaande maandag. Mohamed, de
leerkracht heeft u al geïnformeerd via digiduif. Mocht u niets hebben ontvangen, laat het
Mohamed dan even weten. Het lokaal wordt gedeeld met de naschoolse opvang van
Tinteltuin. Dat betekent dat de oudere kinderen op de tweede etage zitten waar ook de
plusklas in gehuisvest is.

Huiswerkklas van de Stichting voor Kennis en sociale Cohesie
Vorig schooljaar zijn we op verzoek van ouders gestart met huiswerkbegeleiding. Dit is voor
de kinderen van groep 6 t/m 8. De huiswerkklas is op een dinsdag, na schooltijd. Tijdens de
informatieavond van de groepen 7 en 8 is er iemand langs geweest om te vertellen over de
huiswerkklas. Als u geïnteresseerd bent en uw kind zit in groep 7 of 8 kunt u een
inschrijfformulier invullen en aan de balie afgeven. Heeft u het inschrijfformulier gemist, laat

het Will dan even weten. Als er plaatsen over zijn dan kunnen de ouders van de kinderen van
groep 6 inschrijven. De ouders van de kinderen van groep 6 ontvangen binnenkort meer
informatie over de huiswerkklas.

Vier Keer Wijzer
Zoals u wellicht weet werken wij met Vier Keer Wijzer. We hebben besloten dat we dit jaar
door de hele school in dezelfde periode starten met een thema. We werken ongeveer 5
weken aan een thema en de afsluiting van het thema is dan ook voor alle groepen op
hetzelfde tijdstip.
Overzicht van de thema’s die starten op 17 september:
 Groepen ½ : Het weer
 Groepen ¾ : Het bos
 Groepen 5/6 : Herfst
 Groepen 7/8 : Het weer
U ontvangt via de leerkracht van uw kind meer informatie.

Schoolplein
We hebben op het schoolplein diverse nieuwe planten en bomen gekregen. Deze hebben
regelmatig water nodig om te kunnen overleven. Een ouder is al bereid om ’s morgens de
bomen en de planten water te geven. Wie van u wil hierbij helpen. Geef het even door aan
Willem, de conciërge of aan Will. Het kost niet heel veel tijd omdat er twee werkzame
buitenkranen zijn en een waterslang en gieters. Afgelopen donderdag is de tafeltennistafel
geplaatst en er komt nog meer!

Werkdruk vermindering
Alle scholen in Nederland hebben geld ontvangen om de werkdruk te verminderen. De
leerkrachten van IKC NoordRijk hebben gekozen voor meer handen in de klas. Inmiddels is
de vacature voor ongeveer 1 ½ onderwijsassistent geplaatst op de daarvoor bestemde sites.
Hopelijk ontvangen we genoeg sollicitatiebrieven zodat we na de herfstvakantie meer
handen in de klas hebben om de kinderen te begeleiden.

Jaarkalender digiduif
De jaarkalender in Digiduif is nog niet helemaal klaar, daar wordt momenteel aan gewerkt. Ik
had u al geïnformeerd over het feit dat Patty, de administratief medewerkster, ziek is en dat
andere medewerkers haar taken moeten overnemen naast hun eigen taken. U begrijpt dat
sommige administratieve zaken wat langer duren dan gewoonlijk.
We hebben inmiddels een vervanger gevonden voor Patty. Monique Ewoldt zal met ingang
van week 39 Patty gaan vervangen.

Intern begeleiders
Hedy Boschman : intern begeleider van de groepen 1 t/m 4, werkt op maandag, dinsdag en
donderdag.
Wilma Vijn : vervangt zwangerschapsverlof van Sharodjna en zij is verantwoordelijk voor
groep 5 t/m 8, werkt op dinsdag en donderdag.

Wie zijn er binnenkort jarig
16 september : Junior Linkers
17 september : Isa van Hoof
18 september : Amin Imourig
20 september : Lena Ekelschot
21 september : Tarah Logtenberg
Wie is er jarig geweest en stond nog niet in de vorige nieuwsbrief
3 september : India Kombrink
4 september : Safouane Benamran, Hatim Bouhajra, Iza van Zanten
5 september : Max Leemans, Sherife Yasharova
7 september : Charlie van Alderen, Maxwell van den Berg
11 september : Fleur van der Noen, Fleur den Berg
12 september : Kimberley Boers, Lucy Wegdam

13 september Tymo van den Honert, Elise Hsu, Imar Romeijn, Samara van Vugt
14 september : Elise Hsu, Jayro Smit

Groen in de Bongerd, we gaan er mee door!
De Natuurclub GroenRijk gaat in oktober weer van start.
En aansluitend met het project GroenRijk maken we onze voortgang in de wijk.
We hebben al eerder de moestuin een upgrade gegeven dit jaar met nieuwe aarde en voeding voor de
planten.
In de zomer hebben we ons best gedaan de moestuin nat te houden tijdens de droogte deze zomer!
Met behulp van vrijwillige hulp van Saskia (moeder Louisa) en Susan (moeder Benjamin en Charlotte) is dat
gelukt!
We hebben nu een vaste GroenRijk vrijwilligersploeg waarmee we het groen op het schoolplein en in de
wijk gaan bijhouden.
Want zoals jullie allemaal gezien hebben is het schoolplein veel groener geworden. En staat er een aparte

voetbalkooi
🏻
️
Er zijn extra moestuinbakken neergezet, bomen, zitjes, een buitenkeuken.. super leuk! (met dank aan
Lorraine!)
Ook komt er nog een bloemenlint waarmee we een prachtige bloemenzee langs het schoolplein willen gaan
genereren :-)
Zo kunnen we allemaal ons ding doen, op het groene plein en in de wijk!
Het gaat ons om de verbinding met de school en de buurt door middel van groen.
De GroenGroep, Paard van Noord en de Bewonersgroep van de Bongerd doen al met ons mee. Doe jij ook
mee?
Iedereen, jong&oud, kan zich opgeven bij
Saskia, de vrijwillige GroenRijkers,
M 06 18238290
Groene Groet
Ineke en Irene

Project GroenRijk

Ik wens u een prettig weekend

