Nieuwsbrief 4, 29 september 2017

Data om te onthouden:
Maandag 2 oktober: controle hoofdluis
Woensdag 4 oktober: start Kinderboekenweek: Griezelen
Donderdag 5 oktober: staking leerkrachten
Informatie van directeur Jannie Baron:
Na de ouderavond van 12 september j.l. zijn alle gesprekspunten bekeken en u vindt hier
een overzicht van wat naar voren is gekomen.
In de afgelopen teamvergadering is dit besproken en zijn er al punten opgepakt. Andere
punten worden in de loop van dit schooljaar verder bekeken en waar mogelijk komt er
verdere actie op.
Actiepunten:
1. Voorkeur communicatie school en ouders?
- Klassenmail/ specifieke informatie vanuit de groep – actie – afspraak team
- Oudergesprekken, graag ook één keer per jaar op een avond, zodat de vaders
kunnen komen.
2. Bereikbaarheid leerkrachten en directie?
- Leerkrachten zijn goed bereikbaar
- Directie graag op woensdagochtend op school en om 8.15 uur op het plein
3. Suggesties voor het onderhouden van contacten in de toekomst?
- Thematische avond organiseren. Dinsdag 16 januari 2018
- Mailadres van beide ouders invoeren. Als u dat wenst kunt een tweede
mailadres doorgeven.
4. Informatie over de schooldag van uw kind?
- Meer informatie via de klassenmail over activiteiten in de klas
- Ouders worden uitgenodigd om een les samen met uw kind bij te wonen
5. Hoe kan u uw kind stimuleren om zijn/haar interesses en talenten te ontwikkelen?
- Workshops m.b.t. cultuur –actie- team
- Talentendag op school – actie - team
- Meer aandacht voor creatieve vakken – actie – team
6. Algemene tips voor de school?
- Indeling in kleurengroepen is negatief. Dit schaffen we af. Onder andere
benamingen wordt er wel gedifferentieerd instructie gegeven
- Naschools aanbod Engels/Summerschool. Actie team. informeren hoeveel
belangstelling daarvoor is

- Onderzoeken of de school eerder kan starten met Engels. Actie team
- Woord rapporten invoeren Actie team
7. Inzetten professioneel netwerk van ouders?
- Actie directie – Welke bedrijven zijn interessant voor kinderen om te bezoeken
en zijn we welkom?
- Actie directie – welke ouders willen op school iets vertellen over hun werk?
- Werkgroep opknappen schoolplein. Wie van de ouders wil in deze werkgroep
plaats nemen en een ontwerp maken?
- Actie team iedere groep een vaste klassenouder
8. Over welke onderwerpen wilt u geïnformeerd worden?
- Methodes waar de school mee werkt
- Digitaal pesten
- Thema’s die spelen
- Parnassys
- Interactieve werkvormen
- Actie team: avond met workshops organiseren
Aanwezigheid Jannie
Maandag 2 en dinsdag 3 oktober afwezig in verband met scholingsdagen van Atrium.
Donderdag 5 oktober is stakingsdag en is de school gesloten.
Vrijdag de hele dag aanwezig.
Aanvulling op de schoolkalender
Uiteraard zal de schoolfotograaf onze school weer bezoeken. Dit gaat gebeuren op vrijdag
15 juni 2018. Zet u het alvast op de kalender?
Van de afgelopen week: De gezonde week en de sportdag.
In het kader van de gezonde week is er afgelopen maandag
gestart met beweging: een gezellige dans op het
schoolplein. In de klassen is gepraat over de gezonde
pauzehap en kregen een aantal kinderen fruit namens de
week van de pauzehap.
Sportdag
Afgelopen woensdag was er weer sportdag voor alle leerlingen van de
school. Ondanks de frisse en mistige ochtend heeft iedereen er weer
een gezellige en vooral ook sportieve ochtend van gemaakt. Wij willen
dan ook de hulpouders enorm bedanken voor hun hulp, inzet en het
mogelijk maken van deze ochtend. Ook de leerlingen hebben weer
erg hun best gedaan. Wij hebben erg genoten. Bedankt!

Babynieuws!!
Krista en Jeroen zijn de trotse ouders geworden van een
dochter, Fien Brouwer!
Geboren op 28 september om 13:44 uur.
Wij wensen Krista, Jeroen en Fien heel veel geluk toe!

Kinderboekenweek
Woensdag 4 oktober gaat de Kinderboekenweek weer van start. Dit jaar hebben wij het
griezelige thema ‘’Gruwelijk eng!’’. Een leuk thema die op verschillende manieren aan bod
zal komen tijdens de Kinderboekenweek.
U bent van harte welkom om deze opening bij te wonen. Vanaf 8.20 uur zal het lied op het
schoolplein te horen zijn en zullen de collega’s over het schoolplein griezelen. Vervolgens zal
er een griezelig gedicht voorgelezen worden door een leerling uit groep 8 en is de
Kinderboekenweek officieel geopend. U komt toch ook?

Hoofdluis
Er is door een ouder thuis hoofdluis geconstateerd, wij hebben daarom afgelopen
maandag de klassen waar de betreffende broertjes/zusjes in zitten ook gecontroleerd op
aanwezigheid van hoofdluis/neten.
Er is gebleken dat alleen in groep 5/6 hoofdluis en neten zijn.
Wij willen u hiervan op de hoogte stellen zodat u uw kind(eren) zelf ook thuis kan
controleren. Deze controle is belangrijk om verdere verspreiding van hoofdluis te
voorkomen.
Kijk vooral op de warme plekjes, bij de pony, in de nek en achter de oren naar neten en/of
hoofdluis. Neten (eitjes van de hoofdluis) zijn ongeveer 1 millimeter groot en grijswit. Ze
lijken op roos. Het verschil is dat roos los zit terwijl neten juist aan het begin van de haren
vastkleven.
Op www.rivm.nl/hoofdluis vindt u alle informatie en een filmpje.
(een goede luizenkam “Assy” prijs € 15.95,- is evt. via Liane Borst (06-10063677) te
verkrijgen).

A.s. maandag 2 oktober controleren wij de gehele school, wij verzoeken u dan ook rekening
te houden met de haardracht van uw kind(eren); geen invlecht
Bij constatering van neten/hoofdluis herhalen wij de controle na 2 weken.
Wanneer u in de tussentijd neten/luizen constateert bij uw kind(eren), verzoeken wij u dit
door te geven aan de contactpersoon van de werkgroep hoofdluis
Karin Zuurbier (telnr. 06-54977507).
Je eerste Heilige Communie – uitnodiging 9 oktober
Je eerste communie vormt het tweede onderdeel
van drie geloofsstappen, te weten; De Doop, dit
gebeurt meestal bij de geboorte van het kind, de
communie, dit vindt meestal plaats rond het
zevende levensjaar van het kind en het laatste
onderdeel is het Vormsel, die meestal plaats vindt rond het twaalfde levensjaar van het
kind. Tijdens de eerste communie mag het kind voor het eerst deelnemen aan de maaltijd
van de Heer. Zodra het kind communie heeft gedaan, mag het kind voortaan deelnemen aan
de communie, het Heilig Brood, wat staat voor het lichaam van Christus.
Voorbereiding op de Eerste Communie
Als kinderen hun Eerste Communie willen doen, vind er eerst een voorbereiding plaats
vanuit de parochie. Deze voorbereiding wordt verzorgd door een werkgroep van
parochianen en ondergetekende diaken Hans Bruin.
De voorbereiding is divers en vraagt dus om enige uitleg aan ouders en kind.
Uitnodiging voor groep 4 is op 9 oktober om 9.30 uur in de klas.
Diaken Hans Bruin zal in de klas uiteenzetten wat de bedoeling van het H. Communieproject
zal zijn en hoopt, waar mogelijk, dat er ook ouders bij aanwezig willen zijn.
In dit samenzijn, van een klein half uurtje, zullen de kinderen een uitnodiging krijgen voor
deelname, tezamen met een aanmeldingsformulier.
Voorwaarden voor deelname
Om eerste communie te mogen doen is de enige voorwaarde dat uw kind gedoopt is.
Doch zijn alle kinderen van groep 4 van harte welkom om aan het project deel te nemen,
temeer dit het ‘’ groepsverband ‘’ onder de kinderen versterkt, kinderen zich niet
buitengesloten voelen maar ook omdat het communieproject educatief is. In de H.
communieviering zullen die dan de zegen ontvangen, i.p.v. de H. Communie.
Komt u luisteren?
Nogmaals, omdat het project leerzaam is voor ieder kind is het de moeite waard om in
bovenstaand samenzijn mee te luisteren. Uw komst wordt bijzonder op prijs gesteld.
Hartelijke groet,
Diaken Hans Bruin

Misdienaars gezocht !!
Wie wil wat doen voor de kerk in De Noord?
Als je in groep 5,6,7 of 8 zit, mogen meisjes en jongens de pastor
in de kerk helpen in de vieringen, je wordt dan zoals ze dat zeggen,
een misdienaar. Een misdienaar heeft een belangrijke en leuke
taak en gaat daarnaast ook nog op het einde van het jaar een
dagje uit, samen met de andere kinderen/misdienaars, een dagje
waarin allerlei leuke dingen worden gedaan.
Wil je er meer van weten?
Pastor Hans komt erover praten op 9 oktober, om half elf in de
gemengde groep 5-6. Ouders zijn hierbij ook van harte welkom.
Graag tot dan!

