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Informatieavonden
Elk jaar houden we aan het begin van het schooljaar een algemene informatieavond waarin
ouders door de leerkracht van hun kind geïnformeerd worden over de gang van zaken in de groep.
Jullie kunnen hierbij denken aan informatie over de thema's die aan bod komen, welke methodes
er gebruikt worden, de groepsafspraken, op welke wijze u als ouder het beste u kind kan
ondersteunen en de praktische zaken zoals gymmen, kleine pauze en de grote pauze.
Om ouders die meerdere kinderen op school hebben de mogelijkheid te geven om de informatie
in verschillende groepen op te halen, zijn de groepen verdeeld over twee avonden. Indien u
meerdere kinderen heeft kan het toch voorkomen dat de informatieavond van uw kinderen op
één avond valt. Dan zal u zelf een keuze moeten maken naar welke groep u gaat.
De indeling is als volgt:
Dinsdag 10 september 2019 voor de groepen 3, 4, 4-5, 7 en 8
programma:
18.30 – 18.55 uur inloop, koffie en thee in de hal en mogelijkheid
om informeel met elkaar in gesprek te gaan
19.00 – 20.00 uur

informatieavond in de groep

Donderdag 12 september voor de groepen 1-2, 5 en 6
programma:
18.30 – 18.55 uur inloop, koffie en thee in de hal en mogelijkheid
om informeel met elkaar in gesprek te gaan
19.00 – 20.00 uur

informatieavond in de groep

We hopen dat veel ouders deze informatieavonden bezoeken.

Formatie
Bij de overdracht half augustus bleek dat de groepsbezetting nog niet rond was. In groep 7 naast
meester Mohamed was nog een vacature voor d in ieder geval de donderdag en vrijdag. In groep 8
van meester Alten zochten we nog een leerkracht voor de woensdag. Beide plekken hebben we
kunnen invullen.
Meester Alten staat op de woensdag zelf voor de groep, maar gaat wel direct om kwart over twaalf
naar huis om zijn dochter in Almere van school op te halen. Op donderdag en vrijdag staat juf
Larissa voor de groep van meester Mohamed.

Allergieën
Voor ons is het belangrijk om de juiste informatie rondom eventuele allergien van de kinderen te
hebben. Mocht iets gewijzigd zijn in deze informatie willen wij u vragen dit door te geven via
administratie.noordrijk@innoord.nl

Privacy voorkeuren
Wij maken regelmatig foto’s van activiteiten en daardoor ook van de kinderen die aan die
activiteiten deelnemen. Om deze beelden te mogen gebruiken hebben wij uw toestemming
nodig.
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administratie.noordrijk@innoord.nl of tijdens de kennismakingsgesprekken met de leerkracht van
uw kind. Hieronder vindt u de punten waar u toestemming voor zou kunnen geven.
Schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender
Op de website van de school
In de (digitale) nieuwsbrief
Op social media accounts van de school
Zolang wij geen antwoord van u hebben moeten wij dit officieel als een ‘nee’ zien en zullen foto’s
van uw kind(eren) verwijderd worden.

Sportdag
Zoals u heeft kunnen lezen is op 20 september de sportdag voor de groepen 3 t/m 8. De meeste
informatie heeft u al ontvangen via Social Schools maar wij willen u vragen dit wel in de gaten te
houden voor updates.
Wij willen u wel nogmaals vragen of u zou kunnen helpen op deze dag. Dit aanmelden kan via het
agenda item in Social Schools of via de leerkracht van uw kind.

Vanuit de Medezeggenschapsraad (MR)
Op dinsdag 3 september start de MR met haar eerste vergadering. Als ouder bent u natuurlijk ook
altijd van harte welkom als toehoorder tijdens het openbare gedeelte van de vergadering. Dit is
van 19.00 – 20.00 uur. Wilt u eens een avond bijwonen,

dan kunt u zich aanmelden bij

mr.noordrijk@innoord.nl.
Vacature voor de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad(GMR)
Wanneer er onder een schoolbestuur meerdere scholen vallen, kent het bestuur van Innoord een
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze raad praat mee over het beleid van het
schoolbestuur

dat

voor

medezeggenschapsraad

alle
zijn

scholen

ook

ouders

geldt.
en

De

leden

personeel.

van
Ze

de

worden

gemeenschappelijke
gekozen

door

de

medezeggenschapsraden van de scholen.
Onze school wordt vertegenwoordigd door Hedy Boschman en Leontien Diergaarde. Hieronder
een oproep van Leontien.
Hallo ouders,
Mijn naam is Leontien Diergaarde, moeder van Jonathan uit groep 5b. De afgelopen jaren heb ik
met veel plezier in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van InNoord -waar IKC
Noordrijk ook bij hoort- gezeten. Maar nu is het tijd voor iets anders. Wie van jullie wil mijn plaats
overnemen?
Wat houdt het in: 6 keer per jaar vergaderen met andere ouders en leerkrachten van de GMR en
instemmen met o.a. de begroting en meedenken over een oplossing voor het lerarentekort. Wat
heb je hier voor nodig: nieuwsgierigheid en betrokkenheid. Dat is alles!
Voorbeeld: Toen wij als ouders van de GMR meer wilden weten over passend onderwijs, kwam de
specialist van InNoord langs tijdens de vergadering en beantwoordde zij al onze vragen. Erg nuttig.
Ander voorbeeld: De GMR moet elk jaar instemmen met de begroting. Dit gaat over veel geld en is
best ingewikkeld. Daarom hebben we de controller van InNoord gevraagd ons te informeren.
Hij heeft toen stap voor stap met ons de begroting doorgenomen en uitgelegd waar het geld aan
zal worden uitgegeven. Hierdoor konden wij bepalen of we het er mee eens waren en er mee
instemmen.
Lijkt de GMR je interessant en wil je er meer over weten?
Stuur een e-mail naar m
 r.noordrijk@innoord.nl. en dan hoor je snel van me!

Kom spelen bij het Wijktalentorkest Noord !
School is weer begonnen en binnenkort starten we ook weer met muzieklessen bij het
Wijktalentorkest Noord. Samen spelen, zingen en muziek maken. In de les en in het orkest. En
natuurlijk gaan we ook concerten geven!
De lessen zijn op donderdagmiddag van 14:45 tot 16:15.
Eerste les: donderdag 19 september
Locatie is IKC Noordrijk.
Je kan in het Wijktalentorkest hetzelfde instrument spelen als dat je op school doet. Of je kan een
ander instrument gaan spelen. Om thuis te oefenen krijg je een instrument te leen van het
Instrumentendepot Leerorkest.
Dit schooljaar spelen we een heel bijzonder concert! Het Leerorkest bestaat 15 jaar en dat vieren
we met een heel groot concert in het Concertgebouw. Kinderen van alle Wijktalentorkesten in
Amsterdam doen mee, samen het Nederlands Philharmonisch Orkest, een groot koor en
beroemde musici.
Doe je ook mee?
Je kan je aanmelden voor het Wijktalentorkest door een mail te sturen naar Marieke Harmsen:
mharmsen@leerorkest.nl.
Wil je eerst een proefles volgen? Dat kan ook, meld je wel even aan van te voren.
Voor deelname aan het Wijktalentorkest
Noord vragen we een eigen bijdrage van
€ 175,- per schooljaar. Bent u in het bezit
van een stadspas dan zijn de lessen
mogelijk gratis. Als er meer kinderen uit
één

gezin

bij

een

wijktalentorkest

aangemeld zijn, geldt een gezinskorting
van 20-30%. Heeft u vragen over de
bijdrage? Neem vrijblijvend contact met
ons op.
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Nieuws uit groep 1/2 A
De kinderen uit groep 1/2 A zijn het nieuwe schooljaar enthousiast
begonnen. Binnen ons Kleuterplein-thema, Nieuw schooljaar, hebben
de leerlingen al verschillende lesjes gehad. We hebben onder andere
een mooi boek gelezen over de spannende start van het schooljaar van
kleuter Daan. Daarnaast hebben we in de klas kennisgemaakt met Raai
de Kraai. Raai zit in zijn nest in onze klas en heeft alle kinderen een
handje gegeven. Raai zal regelmatig in de kring te zien zijn tijdens een
les uit onze gloednieuwe lesmethode: Kleuterplein.
De kinderen hebben geleerd hoe zij zich aan elkaar kunnen
voorstellen. Met behulp van de vertelbal hebben wij elkaars
namen

geoefend

en

lievelingsdier

en

lievelingseten

uitgewisseld. De kinderen hebben laten zien al goed naar
elkaar te kunnen luisteren.

We zijn aardig en vriendelijk voor elkaar. Tijdens de lessen van De
Vreedzame School hebben de kinderen geleerd wat opstekers en
afbrekers zijn. Wanneer je iets aardigs tegen een ander zegt noemen
wij dat een opsteker. Wij houden in de klas van opstekers. Het maakt
je blij. In de kring hebben wij opstekers gegeven aan elkaar. Ook
hebben we geoefend met samenwerken en samenspelen. Op de
foto’s zijn enkele mooie resultaten van samenwerken terug te zien.
Kortom, het nieuwe schooljaar 2019-2020 is van start gegaan. We
gaan er samen een mooi, leerzaam en gezellig jaar van maken!

Meester
Kevin
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Nieuws uit groep 1/2B
Vanaf de eerste dag,
enthousiast zijn dat mag!
Wat heb jij in je bakje?
Appel in een zakje.
Wat heb jij als beleg?
Ik heb kaas, wat een pech!
Een knuffel van mijn beer als troost.
Maar wacht, die tas is van Joost.
Hoe zag mijn tas er ook alweer uit?
Oh ja, zo groen als een spruit.

Nieuws uit groep 3
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Naar groep 3!!!
Naar groep 3 gaan na de zomervakantie is voor alle partijen spannend.
De juf of meester maakt het lokaal klaar voor het nieuwe schooljaar en bedenkt al wat leuke
kennismakingsspelletjes. Is al het materiaal voor de lessen al binnen en doet het digibord het
wel???? Kortom de juffen en meesters hebben al een druk weekje achter de rug als eindelijk de
kinderen met hun ouders/verzorgers de klas in komen. Een beetje onwennig kiezen ze een plekje
en hopen ze dat ze een vriendje of vriendinnetje van vorig jaar zien.
En dan gaat de deur dicht en starten we met het elkaar leren kennen en vertellen hoe de vakantie
was geweest en wat ze verwachten in groep 3.
Iedereen wil graag nieuwe dingen leren en ontdekken maar ook nog heel graag buitenspelen en
binnen uit de kast een spelletje kiezen. Het kan allemaal.
Na de eerste week zijn de meeste kinderen niet meer zo timide als in het begin en voelen ze zich al
een beetje thuis in groep 3..

Nieuws uit groep 4
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De eerste week
Wat gaat de tijd snel. De kinderen zijn alweer meer dan een week naar school geweest. In groep 4
hebben we afgelopen week geleerd wat lidwoorden en zelfstandig naamwoorden zijn. Ook zijn we
begonnen aan het leren schrijven van de hoofdletters. De kinderen krijgen in groep 4 de volgende
vakken: taal, spelling, estafette, rekenen en schrijven. Met rekenen zijn we begonnen met een
instaptoets. Op die manier weten we precies wat de kinderen na de vakantie nog weten en waar
wij als leerkrachten de komende tijd extra aandacht aan moeten gaan besteden.
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Groep 4/5 in de cloud

Nieuws uit groep 6
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Het nieuwe schooljaar is alweer een tijdje begonnen. Het was voor de leerlingen was het weer even
wennen met een nieuwe leerkracht, maar er wordt al hard gewerkt in groep 6. De eerste weken
staan in het teken van de vreedzame school. Zo leren we elkaar extra goed kennen en
verwelkomen we de nieuwe leerlingen in groep 6. Ook worden er in de klassen door de leerlingen
en juf en meester samen afspraken gemaakt en leren de kinderen elkaar opstekers te geven.
Kortom, we maken er een gezellige groep van!
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Beste ouders,
De kop is eraf, het nieuwe schooljaar is van start gegaan. Wij zijn begonnen met afspraken en
regels in de school en klas. Ook zijn de kinderen de eerste week gestart met het leren plannen van
werkjes (weekplanner maken). Het gebruik daarvan gaat al goed bij de meeste kinderen. Wellicht
heeft u thuis al gemerkt dat er mooie en grote courgettes en 'voetbaluien' zijn geoogst, de
kinderen vinden de schooltuinen helemaal super!
Op de gang hangt een mededelingen bord, er staat nog niet heel veel op. Wij hebben uiteraard
socialschools, maar op deze wijze hoop ik ouders en kinderen te herinneren aan zaken die moeten
gebeuren in de eigen groep.
Tijdens de schooltuinen is er een groepsfoto gemaakt waarbij ieder kind een bloemboeket in
handen had. Mocht u niet willen dat schooltuinen de foto op de website gebruikt, of dat uw kind er
onherkenbaar op staat oid dan kunt u mij een bericht sturen.
Met vriendelijke groet,
Mohamed Kebdani
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Graag wil ik mij even voorstellen.
Ik ben Else-Barbara Bos en leerkracht van groep 8A.
Na jarenlang in het Nederlands Promenade Orkest, (ik speel viool), te hebben gewerkt, werk al
weer een hele lange tijd in het onderwijs.
Ik ben begonnen in het regulier, maar ik heb ook in het speciaal onderwijs en op een VMBO-school
les gegeven. Dat laatste maar heel kort.
Geef mij maar groep 8. Het voorbereiden op de middelbare school, ik vind het prachtig om te zien
hoe de leerlingen daar naar toe groeien.
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