Nieuwsbrief dinsdag 3 juli 2018 Extra editie
Nieuws over de klassenverdeling schooljaar 2018-2019
De verdeling van de groepen wordt volgend schooljaar toch anders dan dat wij in eerste
instantie gedacht hadden.
Groep 1/2: Bibi Banziger: maandag en dinsdag
José de Boer: woensdag, donderdag en vrijdag
Groep 1/2 ondersteuning: Marjan Mensen: maandag en dinsdag
Wendie Koster: woensdag, donderdag en vrijdag
Groep 3: Inge Drost, Naomi v/d Lende (LIO stagiaire)
Groep 4/5: Petra Duijn: maandag
Brenda Kroon: dinsdag t/m vrijdag
Groep 5/6: Shalina Groenveld: maandag, dinsdag, woensdag
Petra Duijn: donderdag en vrijdag
Groep 7: Liset Dekker
Groep 8: Mariska Rodenburg: maandag, dinsdag
Denise de Lugt: woensdag, donderdag en vrijdag
Komend jaar starten wij bij groep 1 /2 met twee juffen op één groep. De kleutergroep gaat
twee lokalen gebruiken, dit betekent dat het één groep wordt met twee juffen, iedere dag.
Door de dubbele deur tussen de lokalen hebben de kleuters heel veel ruimte om zich te
ontwikkelen en er is dan altijd voldoende begeleiding.
De Fancy Fair en Sponsorloop
Wat een opkomst en wat een succes was het afgelopen vrijdag. Wij hadden dan ook nog
geluk met het mooie weer. Allemaal blije mensen en kinderen en er was genoeg vertier voor
groot en klein. Een rondje op een paard of een bord stuk gooien tegen je favoriete juf. Dit
allemaal voor het goede doel “een mooi en aantrekkelijk schoolplein.”
Iedereen die hoe dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het laten slagen van deze dag,
heel erg bedankt namens het team en de kinderen van De Noord.
En ja, daar is heel veel geld voor nodig, vooral omdat er ook stukken asfalt verwijderd
moeten worden en de oude klimtoestellen allemaal zijn afgekeurd.

Dinsdag 11 september is de eerste ouderavond van het schooljaar en dan doen we een
oproep voor een schoolpleincommissie. Liefst veel vaders die mee willen denken en ook
mee willen helpen bij het realiseren van het schoolpleinplan.
De opbrengst van de sponsorloop is 5000 euro en van de fancyfair 2500 euro. De
flessenactie heeft 495 euro opgeleverd.
Het begin is er, maar we moeten nog wel even sparen voordat we alles kunnen realiseren.

Met vriendelijke groet, Jannie Baron

