nr. 8

Belangrijke data:
7 november

: Koffie –inloop in de aula om 8.30 uur

8 november

: MR-vergadering, start 19.00 uur

14 november

: Informatieochtend nieuwe ouders, start 10.00 uur

19 november

: Week van de voortgangsgesprekken

19 november

: Voorlichting voor ouders en kinderen van groep 8
door het Voortgezet Onderwijs, start 19.00 uur

29 november

: Ouderavond, start 19.30 uur

Koffieochtend van de MR/OR op 7 november
Heb jij vragen of ideeën, wil je meedenken of helpen bij de MR of de OR, blijf dan a.s.
woensdagochtend om 08:30 even op school. Welke onderwerpen vinden jullie dat er dit jaar
aan orde moeten komen en hoe kunnen we invulling geven aan deze inloopochtend? We
horen het graag van jullie. Koffie en thee staan klaar bij de zitkuil.

Week van de voortgangsgesprekken
Binnenkort ontvangt u via Digiduif een uitnodiging voor het voortgangsgesprek. Deze
gesprekken vinden plaats in de week van 5 november.
Vorig schooljaar heeft er in de groepen 4 een pilot plaats gevonden om kinderen te
betrekken bij het rapportgesprek. De kinderen kwamen dus mee want tenslotte zijn zij ook
verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. De ouders en de desbetreffende leerkrachten
waren daar heel positief over. Dit schooljaar gaan we de pilot doortrekken van de groepen 4
t/m 8, maar alleen tijdens de rapportgesprekken en niet bij het voortgangsgesprek. De
groepen 3 gaan de kinderen uitnodigen tijdens het laatste rapportgesprek in juni 2019.

Oproep School versieren
Op vrijdag 16 November om 19.30 uur willen we de school versieren in Sinterklaas
sfeer. We zoeken ouders die willen komen helpen. Vindt u het leuk om ons te komen
helpen, dan kunt u zich bij juf Froukje opgeven.

Informatieavond voor alle ouders
Op donderdag 29 november wordt er een avond georganiseerd voor alle ouders. Een
werkgroep bestaande uit leerkrachten, directie, en medewerkers van Tinteltuin zijn al een
half jaar, met een externe partij, 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 wij gaan communiceren en wat wij
daarbij gebruiken.
Introductie van de nieuwe website en de nieuwsbrief

Formulier wel/ geen toestemming voor publicaties van foto’s
We hebben al heel veel formulieren teruggekregen. We gaan er vanaf volgende week van uit
dat als u niets heeft ingeleverd u akkoord met publicatie. Wilt u dit niet dan heeft u nog een
week de tijd het formulier in te leveren. Toestemmingsformulieren liggen bij de balie.

Leerorkest
De muzieklessen van het Leerorkest voor de kinderen van groep 5 t/m 8 starten op maandag
12 november. De kinderen hebben vanaf 12 november weer elke week op maandag een uur
lang les van de muziekleerkracht. Door het hele gebouw zitten dan weer groepjes kinderen
en hoor je kinderen die onder andere viool spelen of slagwerk hebben gekozen.

6 december
Veel ouders willen graag op 5 december het sinterklaasfeest vieren waardoor de kinderen
later naar bed gaan. We starten daarom op donderdag 6 december om 9.30 uur i.p.v. om
8.30 uur.

Filmopname pilot Flip de robot
Het is al eerder gemeld, maar volgende week woensdag vinden de opnames plaats van Flip
de robot. Flip wordt gebracht met een vrachtwagen en hij wordt uitgepakt op het
schoolplein. Bij slecht weer wijken ze uit naar de aula. Flip de robot is een conciërge en er
gaat nog weleens wat mis. Drie kinderen van de groepen 4 die ook naar de naschoolse
opvang gaan hebben die middag een kleine rol in de film. U en uw kind(eren) zullen er niet
veel van merken want de opnames vinden met name na schooltijd plaats.

3 november : Sem Knaack
5 november : Luxa Segers
7 november : Dex Crone en Noam Piller de Bruijn

We verwelkomen Cherilouis van den Hooven en Faouzi Tamaditi, zij mogen
voor het eerst naar school en Jade van Putten, zij komt in groep 4B.

Ik wens u weer een fijn weekend

