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Belangrijke data:
22 t/m 26 oktober

: Herfstvakantie

30 oktober

: Start huiswerkklas

7 november

: Koffie –inloop in de aula om 8.30 uur

Knappe kleuters
Na de herfstvakantie gaat de begeleiding van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong van start.
Deze momenten vinden elke woensdag plaats onder schooltijd. De leerlingen uit groep 2 zullen
tijdens deze lesactiviteiten verschillende thema’s verkennen en uitgedaagd worden tot
onderzoekend- en ontwerpend leren. De begeleiding bevindt zich nog in de experimenteerfase.
Zodra de definitieve indeling bekend is wordt u door de groepsleerkracht geïnformeerd.

Cito eindtoets
Cito heeft de Cito eindtoets ingekort. Dat wil zeggen dat er minder opdrachten gemaakt gaan
worden. De Cito eindtoets in groep 8 is om die reden ingekort van drie naar twee ochtenden en zal
plaatsvinden op 16 en 17 april. We hebben de school ook opgegeven voor de proeftoets zodat de
kinderen alvast kunnen wennen aan de opdrachten van de Cito. De proeftoets staat gepland voor 5
en 6 februari.

Niveaugroepen in groep 3
Dit schooljaar gaan wij in de groepen drie in niveaugroepen werken met Veilig Leren Lezen.
Deze methode is van zichzelf al verdeeld in drie verschillende niveaus. We spreken dan over kinderen
die werken met ster-, maan- of zonmateriaal. Momenteel werken we in alle groepen 3 met alle drie
de niveaus.
We hebben gemerkt dat het veel vergt om alle drie de niveaus voldoende te kunnen bedienen.
Daarom kiezen wij ervoor groepsdoorbroken te gaan werken. Op deze manier kunnen wij ervoor
zorgen dat de leerlingen sneller op niveau zijn en/of sneller kunnen gaan verdiepen/verrijken.
-

In de stergroep zitten de leerlingen die de aangeboden lesstof moeilijk vinden. Ze hebben
behoefte aan meer uitleg en extra instructie. Wij zetten hier voornamelijk in op letterkennis,
leestempo en fonemisch bewustzijn (de plaats van de letters in een woord). Alle leerlingen
die werken met het stermateriaal komen bij Anouk tijdens de Veilig Leren Lezen les.

-

In de maangroep zitten leerlingen die goed mee kunnen komen met de aangeboden lesstof.
Zij krijgen de basisinstructie en zullen, als het werk af is, zich richten op het leesplezier en
leestempo met als doel het niveau te verhogen. Alle leerlingen die werken met het
maanmateriaal komen bij Greet tijdens de Veilig Leren Lezen les.

-

In de zongroep zitten leerlingen die meer aankunnen dan de stof die aangeboden wordt. U
moet denken aan leerlingen die alle letters al beheersen en vloeiend kunnen lezen. Met deze
leerlingen gaan we meer aan de gang met begrijpend lezen, leesplezier en andere
verrijkende en verdiepende opdrachten. Alle leerlingen die werken met het maanmateriaal
komen bij Merel/Nadia tijdens de Veilig Leren Lezen les.

De leerkrachten houden steeds in de gaten of de leerlingen nog in de juiste groep zitten door middel
van toetsen en observaties na elke kern (2 à 3 weken). Als het nodig is kan een leerling in een andere
groep geplaatst worden.
Na de herfstvakantie zullen wij met deze werkwijze starten.

Huiswerkklas
Op dinsdag 30 oktober start, meteen na schooltijd, de huiswerkklas voor de kinderen die daarvoor
zijn aangemeld. Wilt u uw kind ook informeren dat ze om kwart over twee niet naar huis moeten
gaan, maar naar de huiswerkklas.

Koffie- inloop
Op woensdag 6 november is er om half 9 in de aula een koffie-inloop ochtend voor alle ouders. Ten
eerste is het een gezellig samenzijn, maar ook om te horen over welke onderwerpen u nader
geïnformeerd wilt worden.

BSO op de tweede etage.
Tijdens de kerstvakantie wordt er op de tweede etage een nieuwe BSO-ruimte gecreëerd. Samen
met een inrichtingsadviseur bekijken we hoe we de ruimte gezellig kunnen inrichten. De school
gebruikt de ruimte onder schooltijd en Tinteltuin gaat de ruimte gebruiken na schooltijd. Afgelopen
maandag is veel meubilair dat daar stond naar de opslag gegaan. Doordat de school weinig
opbergruimte heeft, laten we het meubilair opslaan.

Nieuwe planten
We waren afgelopen maandag erg verrast door het feit dat er struiken zijn weggehaald.
Waarschijnlijk staan die nu ergens bij iemand in de tuin. Dat vinden wij erg jammer en het is ook niet
de eerste keer dat dit gebeurt. We hopen dat iedereen voortaan de planten gewoon laat staan.

Schooltandarts
De schooltandarts is erg blij met het feit dat kinderen duidelijk meer water op school drinken. De
tandarts ziet dit aan de gebitten van de kinderen en zij is daardoor sneller klaar met de kinderen die
zij behandeld.

Fietsen
Het is natuurlijk erg goed als uw kind met de fiets naar school gaat. Wilt u er wel samen met uw kind
op letten dat de fietsen niet voor de deuren van de schuur en de nooduitgang worden geplaatst. De
nooduitgang moet vrij zijn van obstakels en de schuur wordt elke dag gebruikt zodat de kleuters
kunnen spelen met het buitenmateriaal, zoals kruiwagens en schepjes. De leerkrachten moeten nu
elke dag eerst allerlei fietsen weghalen.

Film Robot Flip
De tv opnames voor Robot Flip, een pilot voor de omroep NTR/VPRO, worden op woensdagmiddag 7
november zowel op het plein als in het schoolgebouw gemaakt. De makers hebben IKC NoordRijk
gekozen vanwege het mooie plein en een gebouw met uitstraling.
Wij zijn erg benieuwd hoe de pilot er uit gaat zien.

Dit schooljaar starten we op IKC Noordrijk met zogeheten ‘klassenouders’.
Een klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders van de kinderen uit de klas.
De taak van een klassenouder behelst met name het coördineren van activiteiten in en buiten de
klas, ter ondersteuning van de leerkracht. Denk daarbij aan het helpen tijdens activiteiten en
uitstapjes en het aanreiken van ideeën voor een activiteit.
Daarnaast probeert de klassenouder zoveel mogelijk ouders te betrekken bij school, enthousiast te
maken en te houden, om zo de betrokkenheid van ouders te vergroten. We streven ernaar om 2
klassenouders per groep te hebben. Na de herfstvakantie ontvangt u via de leerkracht van uw
kind(eren) een uitnodiging om u aan te melden.

20 oktober

: Teun Korver

21 oktober

: Loek van Vessem

22 oktober

: Sena-Su Gogdemir

23 oktober

: Carinho Djoe en Jonathan Pattij

24 oktober

: Aidan Donnelly

26 oktober

: Lisa Wijthoef

28 oktober

: Omar en Sabri Ben Zian, Rick Fafiani en Mara Koolbergen

29 oktober

: Max Araújo

31 oktober

: Mads Korver

1 november

: Jikke Dijkstra en Manou Mooren

2 november

: Benjamin van Alphen en Jamiro Tritapepe

We verwelkomen Luna Mohamed en Loa van Rijswijk op IKC
NoordRijk.

Ik wens u een hele fijne vakantie en tot maandag 29 oktober.
Vergeet niet dat we dan te maken hebben met de wintertijd.

