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Algemeen nieuws
In deze laatste nieuwsbrief van dit
schooljaar kunt u informatie lezen over
diverse activiteiten die in de eerste
schoolweek van het nieuwe schooljaar
plaatsvinden. Met de zomervakantie
voor de deur, gaan we het jaar afsluiten
en hebben we groep 8 al uitgezwaaid.
Deze groep wensen we natuurlijk heel
veel succes op hun nieuwe school.
We wensen iedereen een zonnige en
ontspannen vakantie toe!

Afscheid van groep 8
Afgelopen vrijdag en maandag hebben
de ouders van groep 8 kunnen genieten
van een geweldige musical van de
leerlingen. Daarnaast is de musical ook
opgenomen i.v.m. de
coronamaatregelen, zodat alle opa’s en
oma’s en andere familie toch ook
kunnen genieten van deze musical.
Als afscheidscadeau hebben wij van
groep 8 een mand met diverse spellen
gekregen, voor in de ‘Natuurknaphoek’.
Bedankt groep 8 voor de mooie
afscheidscadeau!

Corona maatregelen na de
zomervakantie
Na de zomervakantie weten we niet hoe
het omtrent de Coronamaatregelen
gaat lopen. Een aantal maatregelen
trekken we in elk geval door. Dit zijn
de maatregelen omtrent de hygiëne,
handenwassen, schoonmaken e.d.

Tevens trekken we de maatregelen
door dat er zo min mogelijk ouders
in de school komen. Dit omdat wij
anders de 1,5m afstandsregel tussen
volwassenen niet kunnen
waarborgen. Op de plattegrond kunt
u vinden bij welke ingang de
leerlingen naar binnen gaan en naar
buiten komen. Zou de bovenbouw
nog zoveel mogelijk alleen willen
komen. Ouders niet mee op het
bovenbouwplein. De onderbouw
leerlingen (groep 1 t/m 4) mogen
door 1 ouder/verzorger tot aan de
deur gebracht worden. Daar afscheid
nemen en dan graag zo snel mogelijk
het schoolplein verlaten zodat er
geen grotere groepen volwassenen
op het schoolplein staan. Oudergesprekken e.d. zijn, met in acht
neming van de Coronamaatregelen,
wel weer mogelijk.
Eerste schooldag
Maandag 31 augustus is de eerste
schooldag van het nieuwe schooljaar.
Vanaf het nieuwe schooljaar willen
wij graag dat alle leerlingen die op de
fiets naar school komen, de fiets
stallen in de fietsenstalling op het
grote bovenbouw plein. Daarnaast is
verkeersveiligheid een belangrijk
onderdeel van een veilige school.
Ouders en leerkrachten zien graag
dat de omgeving van de school
overzichtelijk en veilig is.
De verkeerssituatie rondom de
school is regelmatig onoverzichtelijk,
er is veel verkeer, auto’s staan
geparkeerd waar dat niet hoort en er
wordt te hard gereden. Graag de
auto in een parkeervak parkeren, dan
blijft het voor alle kinderen en ouders
veilig om naar school te komen!
Indien u bij de flat uw auto parkeert
let op het bord, waarop staat om de
auto achterste tevoren te parkeren.

Belangrijke data:
☺ Vrijdag 17 juli ‘Start zomervakantie
t/m vrijdag 28 augustus’
☺ Maandag 31 augustus
‘1e Schooldag’
☺ Donderdag 10 september ‘Kom in
de klas’
☺ Vrijdag 11 september
‘Speelgoedmiddag kleuters’
☺ Vrijdag 18 september ontvangt u
de volgende nieuwsbrief

Felicitaties
Juf Demi, juf Dominique en juf Nina
hebben het afgelopen schooljaar hun
LIO-stage bij ons op de Noord
gelopen. Zij hebben deze stage zo
goed gedaan en zijn alle drie met vlag
en wimpel geslaagd. Het Pabodiploma is nu (bijna) in hun bezit. En
gelukkig blijven ze alle drie bij ons op
de Noord werken. Gefeliciteerd met
jullie afstuderen en met jullie baan. Wij
zijn heel blij dat jullie ons team komen
versterken!

A-Team
Dit schooljaar nemen we vanuit het
A-team afscheid van Sut-Lai Corstanje.
Bedankt voor je inzet en voor de fijne
samenwerking!

Klassenindeling schooljaar 20202021
Hiernaast treft u de plattegrond aan
van de school, waarop alle groepen
staan vermeld voor het nieuwe
schooljaar. Zodat u weet welke ingang
uw kind(eren) het nieuwe schooljaar
moet gebruiken.
Gymrooster OBS de Noord
2020-2021
Dinsdag Da Costalaan (vakleerkracht)
8.30 – 10.00u groep 4
10.00 – 11.30u groep 5b
12.30 - 14.00u groep 7
Woensdag Da Costalaan
8.30-10.00u groep 3/4
10.00-11.30u groep 3
Woensdag PC Hoofdstraat
8.30-10.00u groep 6
10.00-11.30u groep 7/8
Donderdag Da Costalaan
12.30-14.00u groep 5a
Vrijdag Da Costalaan
12.30-14.00u groep 8
Campina schoolmelk
Campina schoolmelk heeft besloten
om vanaf volgend schooljaar geen
schoolmelk meer aan te gaan bieden
op de traditionele manier. Door deze
verandering en de mindere afname van
schoolmelk bij ons op school heeft ons
doen besluiten om vanaf volgend
schooljaar geen schoolmelk meer aan
te gaan bieden. Tot aan de
zomervakantie van het huidige
schooljaar wordt schoolmelk nog in
huidige vorm geleverd. Let erop dat u
zelf het abonnement bij Campina moet
opzeggen.

Kom in de klas
‘Kom in de klas’, is de nieuwe opzet van de informatieavond.
Deze inloopavond vindt plaats op donderdag 10 september a.s.
voor alle groepen vanaf 18.30 uur – 19.30u. Er staat een kopje
koffie en thee voor u klaar, we hopen u allemaal te mogen
verwelkomen, of dit echt doorgang kan vinden hangt van de
maatregelen af omtrent het Corona.
De VakantieBieb
De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een
gratis app vol e-books en luisterboeken voor jong en oud!
De VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als
leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek.
In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en
Lampje van Annet Schaap. Daarnaast staan er dit jaar ook
luisterboeken in de app, zoals Floddertje van Annie M.G.
Schmidt en De jacht op het schaduwdier van John Flanagan.
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via
Google Play. Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Meer
informatie vind je op www.vakantiebieb.nl.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Afgelopen jaar hebben we op school
ingestoken op een positief klimaat
binnen de school. Het doel hiervan is
om een veilig leer- en leefklimaat te
creëren voor onze leerlingen. Door
de inzet van gedragsverwachtingen
zien we dat leerlingen meer rust laten
zien in de school, minder ruzies
hebben en als er iets speelt beter in
staat zijn om conflicten op te lossen.
Dit kunnen we echter niet alleen, we
hebben jullie als ouders daarbij nodig
om dit te continueren. Als
volwassenen hebben we een
voorbeeldfunctie voor onze kinderen
en zullen we sociaal gedrag moeten
voordoen (modelen).
Als expertgroep achten we het
wenselijk voor de kinderen. Dat we
voorbeeldgedrag gezamenlijk aan
kinderen uitdragen.
Mocht u omtrent dit onderwerp
vragen hebben of ergens tegenaan
lopen, dan kunt u altijd terecht bij
onze vertrouwenspersoon Thelma
van der Hulst of bij de intern
begeleider, teven anti-pest
coördinator, Judith Talboom. Zij
kunnen met u meedenken en kunnen
eventueel samen met u kijken naar
een passende oplossing.
Alvast bedankt voor de medewerking
en een hele fijne zomervakantie!
Namens de expertgroep Sociaalemotionele ontwikkeling.

Ridderkerk krijgt een
kinderburgemeester!
Vanaf schooljaar 2020/2021 start de
Gemeente Ridderkerk met deze
bijzondere baan. Alle kinderen die in
dat schooljaar in groep 8 van één van
de Ridderkerkse basisscholen zitten,
mogen van 7 september tot 2 oktober
solliciteren. De kinderburgemeester
draagt aan het eind van het schooljaar
het stokje over aan de volgende
kinderburgemeester.
Waarom een kinderburgemeester?
Met een kinderburgemeester wil de
Gemeente Ridderkerk kinderen tot en
met 12 jaar een duidelijker stem geven
en ze laten kennismaken met het
reilen en zeilen van de gemeente. Een
kinderburgemeester kan de kloof
tussen de jeugd en de politiek op een
leuke manier overbruggen. Zowel het
college van B&W en de gemeenteraad
kunnen met de hulp van een
kinderburgemeester leren hoe
kinderen de gemeente Ridderkerk zien
en wat zij belangrijk vinden.
Wat doet een kinderburgemeester?
Een kinderburgemeester komt op voor
de rechten van kinderen en geeft
Ridderkerkse kinderen een stem. Heel
concreet heeft de kinderburgemeester
de volgende taken:
-Ceremonieel: Hij/zij gaat met de
burgemeester mee naar evenementen
en houdt daar soms een korte
toespraak. Denk aan de intocht van
Sinterklaas, de Avondvierdaagse en de
herdenkingen op 4 en 5 mei. Het gaat
vooral om activiteiten voor kinderen
en jongeren.

-Ambassadeur voor kinderzaken: Hij/zij
gaat praat met de burgemeester en
andere mensen in de gemeente over
onderwerpen die belangrijk zijn voor
kinderen. Bijvoorbeeld over spelen,
school of sport. Andere kinderen uit de
gemeente kunnen de
kinderburgemeester hierom vragen en
informatie geven. De
kinderburgemeester is het
aanspreekpunt voor de kinderen in de
gemeente.
-De kinderburgemeester doet een
‘verkiezingsbelofte’ (bijvoorbeeld dat
kinderen meer gaan bewegen of
minder gaan pesten) die hij/zij
gedurende het jaar vervult.
Zeg het voort!
Om een kinderburgemeester te kunnen
aanstellen, zijn er natuurlijk wel
kandidaten nodig. Daarom wordt er
een oproep geplaatst in de
gemeentekrant De Blauwkai en op
social media kanalen en de website,
www.ridderkerk.nl/kinderburgemeester.
Meer informatie volgt na de
zomervakantie
Na de zomervakantie stuurt de
Gemeente meer informatie en flyers die
op school worden uitgedeeld.

