sept: nr. 4

Belangrijke data:
1 t/m 3 oktober

: groepen 7 en 8 gaan op kamp naar Westerbeers

3 oktober

: start Kinderboekenweek, thema ‘Vriendschap’

5 oktober

: Dag van de leerkracht

10 oktober

: Sportdag groepen 3 t/m 8

Dag van de leerkracht
Op 5 oktober is het de ‘Dag van de Leerkracht’. U kunt de leerkracht(en) van uw kind(eren)
deze dag in het zonnetje zetten door hen te bedanken voor al hun inzet.

Onderwijsassistent
Aanstaande woensdag starten de sollicitatiegesprekken met de kandidaten die zijn
geselecteerd voor de functie van onderwijsassistent. We hebben goede hoop dat er een
geschikte kandidaat bij zit en dat hij/zij kan starten voor de herfstvakantie.

Huiswerkklas
De Stichting voor Kennis en sociale Cohesie organiseert voor de kinderen van groep 6 t/m 8
de ‘huiswerkklas’. Er zijn al heel veel aanmeldingen binnen, maar er is nog plek. De
sluitingsdatum is woensdag 3 oktober. U kunt uw kind tot die tijd nog inschrijven.

Privacywetgeving
In het kader van de nieuwe privacywetgeving heeft u gisteren via Digiduif een formulier
ontvangen waarin u kunt aangeven of u wel of geen toestemming voor het publiceren van
foto’s op de website of op facebook. De privacywetgeving is veranderd en dus zijn wij
genoodzaakt opnieuw toestemming te vragen. Wilt u het ingevulde formulier aan de
leerkracht van uw kind(eren) geven. U hoeft niet voor elk kind een apart formulier in te
vullen, al uw kinderen mogen op hetzelfde formulier.

Bereikbaarheid
Ik had u al uitgelegd waarom ik elke dag de kinderen een handje geef. Ik sta daar ook om na
het handje schudden uw vragen te beantwoorden of als u met mij een afspraak wilt maken.
Om kwart over twee sta ik bij de balie om u te woord te staan. U kunt ook altijd naar mijn
kantoor lopen om mij te spreken. Daar geldt echter een regel: als de deur dicht is, ben ik in
overleg en kan ik niet gestoord worden. U kunt mij natuurlijk ook altijd mailen of bellen
(directie.noordrijk@innoord.nl of 020 3372192). Ik ben niet altijd op school want er zijn ook
bijeenkomsten en vergaderingen waar ik bij aanwezig moet zijn en die niet in dit gebouw
plaatsvinden. U kunt altijd aan Willem, de conciërge, vragen wanneer ik weer aanwezig ben.

Administratief medewerkster
Monique Ewoldt werkt sinds afgelopen maandag op IKC NoordRijk als administratief
medewerkster, zij vervangt Patty. Monique zit nu nog in mijn kantoor omdat zij nog
ingewerkt moet worden. In de loop van de tijd zal zij beneden bij de balie gaan zitten.

Zwangerschapsverlof Ismahan
Ismahan, de leerkracht van groep 1/2A, is zwanger. Zij gaat met ingang van 14 november
met zwangerschapsverlof. De Brede Selectie, de invalpool van het openbaar onderwijs in
Amsterdam, is op zoek naar een vervangster voor haar.

Herhaalde dringende oproep
Helaas sluiten nog niet alle ouders de hekken bij het aankomen en/of verlaten van het plein.
Wij doen nogmaals een dringend beroep op u om er met z’n allen voor te zorgen dat de
hekken dicht gedaan worden zodat de allerkleinsten in dit gebouw niet van het plein lopen.
Het is de grootste nachtmerrie van elke leerkracht en/of pedagogische medewerker en u als
ouder als een kind ‘kwijt’ is.

Logo 3000
We werken op school in de groepen 1,2 en 3 met LOGO 3000, dit is een
woordenschatprogramma. U kunt thuis ook oefenen met de software van LOGO 3000. Als u
dat graag wil, geef het dan even aan ons door. Voor een heel schooljaar betaalt u 10 euro en
wij zorgen ervoor dat uw kind thuis kan oefenen. U ontvangt een berichtje wanneer dit voor
u geactiveerd is.

Schoonmakers doen de deur niet open
Gisteren na schooltijd zijn de schoonmakers, na schooltijd, uitgescholden omdat zij de deur
niet open wilde maken voor ouders die hun kind kwamen ophalen. Ik hoop van harte dat dit
niet meer gebeurt. Het is voor de veiligheid van uw kind(eren) ook niet de bedoeling dat de
schoonmakers de deur open doen.

Nieuws uit de MR
Afgelopen dinsdag was de eerste MR- vergadering van het jaar. Wederom schoven er ouders aan.
Met hen hebben we het gehad over ouderparticipatie, de rol van de MR en de GMR (overkoepelende
MR van Innoord) en de bereikbaarheid van de directie. Ook bespraken we de behoefte aan een
protocol bij incidenten. Ouders zien graag dat verantwoordelijkheden en proces (wie doet wat,
stappenplan, hoe loopt communicatie?) worden vastgelegd.
Verder stonden oa de schoolgids, de profilering van de school, het werkdrukakkoord en de privacywetgeving op de agenda.

Ook de koffie-inloop voor ouders hebben we besproken. 7 november is de volgende koffie-ochtend.
Deze keer doen we het in de ‘kuil’ in de hal en willen we jullie graag uitnodigen om na het
wegbrengen van de kinderen nog even bij te praten. Geen thema maar een gezellig en informeel
samen zijn.

Wilt u ook een keer een MR-vergadering bijwonen? Meld u dan aan op mr.noordrijk@innoord.nl.
De vergaderdata van dit schooljaar zijn: 8/11, 15/1, 28/2, 9/4 en 13/6.

Voor nieuwe ouders nog een korte introductie:
De MR is hét orgaan dat advies- en beslissingsbevoegdheid heeft over beleidsmatige zaken op
school. In de MR zitten 4 docenten en 4 ouders. Wilt u weten wie u kunt aanspreken op het
schoolplein? Kijk dan op de foto. De foto hangt ook in de aula.

Wie zijn er binnenkort jarig
1 oktober : Tibbe Herijgers en Max Marseille
4 oktober : David Sliwa en Santana Versteegh
5 oktober : Sahar Ahmadi en Sam Blok

Ik wens u een prettig weekend

