sept: nr. 5

Belangrijke data:
10 oktober : Sportdag voor de groepen 3 t/m 8
12 oktober : Afsluiting Kinderboekenweek

Informatieavond voor alle ouders
In november wordt er een avond georganiseerd voor alle ouders. De exacte datum is nog
niet bekend omdat de Inspectie het definitieve rapport van het onderzoek in juni nog steeds
niet heeft vrijgegeven. Een werkgroep bestaande uit leerkrachten, directie, en medewerkers
van Tinteltuin zijn al een half jaar, met een externe, bezig om het profileringsplan van IKC
NoordRijk vorm te geven.
Tijdens deze avond presenteren wij:




Het inspectierapport met het mooie resultaat
Hoe wij ons gaan profileren, denk hierbij aan hoe en op welke wijze gaan wij
communiceren
Introductie van de nieuwe website.

Formulier wel / geen toestemming voor publicaties van foto’s
We hebben al een heel veel ingevulde formulieren mogen ontvangen. Toch zouden wij van
alle ouders het formulier willen ontvangen. Bent u het formulier kwijt dan kunt u bij de balie
een nieuwe halen.

Leerlingenraad
De school heeft een leerlingenraad. Er zijn nu verkiezingen in de groepen en hopelijk kan de
leerlingenraad binnenkort starten met vergaderen over zaken die de kinderen belangrijk
vinden. Binnenkort hangt er in de aula een foto van de kinderen die in de leerlingenraad
zitten.

Studiereis directeuren
De directeuren van Innoord gaan in de week van 5 november op studiereis naar Vancouver.
Ik ga om privéredenen niet mee naar Vancouver, ik ben die week gewoon aanwezig op
school.

Schooltandarts
De schooltandarts is vanaf maandag 8 oktober weer op school. De schooltandarts is er voor
kinderen die geen tandarts hebben. Ze zit op de eerste verdieping in het
handvaardigheidslokaal.

Ruimte naschoolse opvang
Na de kerstvakantie komt er op de tweede verdieping een nieuwe ruimte voor de
naschoolse opvang. De ruimte bij de bibliotheek zal opnieuw worden ingericht. Dat gaan we
samen met Tinteltuin en een inrichtingsadviseur inrichten zodat het een werkbare plek
wordt voor iedereen.

Kamp groep 7 en 8
De kinderen van groep 7 en 8 zijn afgelopen maandag, dinsdag en woensdag op kamp
geweest naar Westerbeers in Noord-Brabant. Het was voor ons een nieuwe locatie, maar
een om zeker naar terug te gaan. De eigenaar en zijn vrouw hebben heerlijk gekookt en
naast de georganiseerde activiteiten konden de kinderen zich prima vermaken. De
leerkrachten die zijn mee geweest waren gisteren bij thuiskomst erg enthousiast. Het was
een zeer gezellig kamp en ondanks de regen hebben zij en de kinderen zich prima vermaakt.
Er zijn ook ouders mee geweest als begeleider. Wij bedanken ook hen voor de leuke dagen.

Onderwijsassistente
Yasmina Zant komt binnenkort full time werken als onderwijsassistent op IKC NoordRijk.
Yasmina werkt nu als pedagogisch medewerker bij de naschoolse opvang van Tinteltuin. Een
bekende voor veel leerkrachten, kinderen en ouders.

NOORDJES ACTIVITEITEN NIEUWS
Dagelijkse taalondersteuning & creatieve ontwikkeling
Bij Noordjes Schrijflab in Kazerne Z kun je na schooltijd aan de slag met taalondersteuning en
creativiteit. Er zijn meerdere begeleiders aanwezig die jou daarbij helpen. Momenteel werken we
alweer hard aan een tweede editie van onze eigen Noordjes krant. Kom je meeschrijven?
Wanneer?
Iedere maandag t/m donderdag van 14.30-17.00 uur.
Praatjes & Plaatjes
Twee woensdagen in de maand is er Praatjes & Plaatjes bij Noordje! Samen met echte schrijvers of
illustratoren schrijf je verhalen en maak je tekeningen.
Wanneer?
Op de volgende woensdagen van 15.30-17.00 uur:
26/9, 10/10, 31/10, 14/11, 28/11, 12/12.
Noordje naar het Museum
Noordje gaat ook in het najaar weer naar het Museum! Op een aantal zaterdagen gaan we op
onderzoek langs beroemde musea in Amsterdam om allerlei geheime weetjes te ontdekken. Alle
bezoekjes worden afgesloten met een creatieve workshop in Kazerne Z door beeldend kunstenaars
en schrijvers. Ook maken we een gezellige museumblog met daarop tutorials van jullie zelfgemaakte
kunstwerken en leuke weetjes over de musea.
Wanneer?
Op de volgende zaterdagen van 10.00-15.00 uur;
6 oktober 2018: Joods Kindermuseum
3 november 2018: Museum het Schip
1 december 2018: Tropenmuseum
15 december 2018: Huis Marseille
Noordjes Kunstacademie
Houd jij van tekenen, schilderen en kunst? Wil je graag leren hoe je een 3D-tekening maakt, de
mooiste kleuren mengt en wil je werken op een echte schildersezel? Geef je dan snel op voor
Noordjes Kunstacademie! Net zoals op een echte kunstacademie leer je in 15 lessen van 1,5 uur
allerlei ambachtelijke teken- en printtechnieken en experimenteer je met verschillende materialen.
Je krijgt een kijkje in de kunstgeschiedenis en leert trucjes die de grote meesters ook gebruiken.
Tijdens de Academie ga je op pad om inspiratie op te doen in de omgeving of kijken we bij andere
kunstenaars. Uiteindelijk werken we toe naar een expositie waarin jouw studies en kunstwerken echt
worden tentoongesteld! De lessen en opdrachten zijn goed te volgen voor beginners en bevatten
tegelijkertijd genoeg uitdaging voor gevorderde kinderen.
Wanneer?
Op de volgende vrijdagen van 15.30-17.00 uur;
5/10, 12/10, 19/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12, 14/12, 4/1, 11/1, 18/1, 25/1, 25/1,
1/2(eindpresentatie)
Extra uitstapje: zaterdag 13 oktober 2018 naar Ferrotopia op NDSM-werf
Wil je meer informatie over deze activiteiten of wil je je inschrijven, neem dan contact met ons op
via meedoen@noordje.nl of 020-6328236.

6 oktober
7 oktober
8 oktober
9 oktober
10 oktober
12 oktober

: Amir Adda, Nikki Ditzel en Djaylison Williams
: Railinsio Lantveld
: Chaysee Macharius
: Ervin Iliev en Mia Bleijendaal
: Jaslene Harkisoon
: Yasmine Imourig

Ik wens u een prettig weekend

