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Algemeen nieuws
Het schooljaar is alweer een aantal
weken oud. Namens het team van de
Noord willen we alle ouders en
leerlingen een goed schooljaar
toewensen.
Coronamaatregelen
Het is van belang, gezien het
oplopende aantal besmettingen, dat
wij nog altijd de Coronamaatregelen
strikt hanteren.
Wij vragen u dit ook te doen. Afstand
houden op het plein van andere
volwassenen, graag maar met 1
ouder/verzorger brengen en halen, zo
kort mogelijk op het plein verblijven,
de juiste in-en uitgang hanteren en uw
kind thuishouden bij (milde) klachten.
Wij hanteren 'De beslisboom' bij het
kijken of kinderen wel of niet kunnen
komen. Deze zit aan deze nieuwsbrief
toegevoegd. Als uw kind thuis in
quarantaine is of met milde klachten
thuis is, dan zullen wij u werk voor uw
kind geven, om zo te minimaliseren dat
uw kind achterstanden oploopt.
Zoals u weet moeten ook teamleden
thuisblijven bij (milde) klachten. Onze
omringende scholen hebben hier
helaas al veel mee te maken gehad.
Wij hopen dat de teamleden op de
Noord uiteraard gezond blijven.

Echter mochten wij wel te maken
krijgen met zieke leerkrachten of
leerkrachten die thuis in quarantaine
moeten, dan kunnen wij niet
voorkomen dat dit u en uw kind ook
treft. Er is namelijk geen externe
vervanging beschikbaar. Als wij intern
geen oplossing kunnen bieden voor
de vervanging van een leerkracht dan
zullen wij helaas een of meerdere
groepen voor een periode geen
onderwijs op school kunnen bieden
en moeten de kinderen thuisblijven.
Uiteraard gaan wij dan over op het
geven van onderwijs op afstand.
Mocht dit het geval zijn dan zullen
we dit communiceren met u via
Parro. Wij willen dan ook het belang
van het in de gaten houden van de
berichten in Parro extra benadrukken.
Alvast bedankt voor uw begrip
hiervoor.
Samen met u hopen wij het aantal
besmettingen op de Noord tot een
minimum te beperken, vandaar dat
wij uitgaan van uw medewerking.

Belangrijke data:
☺ Dinsdag 22 september ‘A-team
overleg’
☺ Vrijdag 25 september
‘Speelgoedmiddag voor de kleuters’
☺ Maandag 28 september ‘MRoverleg’
☺ Vrijdag 16 oktober ontvangt u de
volgende nieuwsbrief
☺ Vrijdag 16 oktober
‘Speelgoedmiddag voor de kleuters’

Fietsenstalling
Vanaf dit 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.
Op het kleuterplein is de nieuwe
fietsenstalling alleen voor het
personeel van school bestemd.

School op Seef – Schoolbrengweek
14 september t/m 18 september
De Noord heeft ook dit jaar mee
gegaan met de Schoolbrengweek van
SCHOOL op SEEF.
Dit is een week waarin we ouders en
leerlingen opriepen om zoveel mogelijk
lopend of op de fiets naar school te
komen.
Want lopen of fietsen naar school is:
•Goed voor je gezondheid en bewegen
bevordert je leerprestaties,
•Goed voor de verkeersveiligheid bij
school,
•Goed voor de verkeersvaardigheid
van de kinderen,
•Goed voor het milieu,
•en het is nog eens leuk ook!

In de klassen hingen posters, waarop
de kinderen elke dag konden aangeven
hoe zij naar school waren gekomen.
Ook werd dit digitaal bijgehouden. Zo
hadden we aan het eind van de week
een goed overzicht over hoe onze
kinderen naar school komen.
Het zou fijn zijn als u als ouder hier ook
rekening mee zou kunnen/ willen
houden. Afgelopen woensdag hadden
wij de rode en groene kaartenactie om
de verkeersveiligheid rondom de
school goed in kaart te brengen en
ouders/verzorgers en kinderen te laten
weten of zij de verkeersregels juist
hanteren.

Schoolbrengweek
Dit onder leiding van de politie, een
aantal groep 8 leerlingen, de
verkeerscommissie en wethouder
Meij.
Wij hebben enorm veel groene
kaarten uit mogen delen!

Swingen met kleuters
We zijn gestart met de kleuterdans
op de Noord. Elke woensdag kunnen
de kleuters komen dansen van 14.15
uur tot 15.00 uur. Kosten zijn 2 euro
per les.
Opgeven kan via telefoonnummer
06-41637042.

Vandaag is het eind van de
Schoolbrengweek. Tijdens deze
week hebben alle groepen een
praktische verkeersles gehad,
hebben we in samenwerking met de
politie een rode en groene
kaartenactie gedaan en hebben de
kinderen bijgehouden hoe zij naar
school zijn gekomen. Wij vinden de
verkeersveiligheid rondom de school
erg belangrijk. Hierover heeft u ook
namens de verkeerscommissie
(namens de gemeente) een mail
gekregen om de knelpunten rondom
de school en uw route vanaf huis aan
te kunnen geven. Hopelijk kunt u
deze korte vragenlijst voor ons
invullen. Om de kinderen te
motiveren hadden we beloofd dat
de groep die het meest op de fiets,
lopend of step naar school zouden
komen een prijsje konden winnen..
Groep 7 heeft dit gewonnen en
hebben namens de verkeerscommissie een mooi setje met
fietslampjes gekregen. Groep 7,
goed gedaan en gefeliciteerd!

Hopelijk blijft iedereen zoveel
mogelijk met de fiets of lopend naar
school komen.
Bedankt voor uw inzet!

Omgangsprotocol
Wij gaan uit van een
omgangsprotocol en niet van een
pestprotocol, met als motto ”Leer
kinderen hoe ze met elkaar dienen om
te gaan”. Door spelenderwijs de
gedragsverwachtingen aan te bieden,
leren ze steeds beter hoe ze op een
goede manier met elkaar om moeten
gaan, ter voorbereiding op het echte
(school) leven.
Helaas wordt er op iedere school en in
iedere groep geplaagd en gepest.
Pesten zien wij als een serieus
probleem. Pestgedrag is schadelijk
voor kinderen, voor zowel de
slachtoffers als de pesters.
Uitgangspunt is dan ook dat pesten
niet getolereerd wordt. Een aanpak
waarbij alle partijen ingeschakeld
worden staat centraal. Samen met de
IB-er en leerkrachten moet er worden
samengewerkt met ouders en
leerlingen op het probleem te lossen.
Er wordt zowel hulp geboden aan het
gepeste kind, de pester, de zwijgende
middengroep en de meelopers.
De eerste weken van het nieuwe
schooljaar wordt extra aandacht
besteed aan omgangsnormen,
gedragsverwachtingen sociaalemotionele ontwikkeling en
groepsvorming. Wij noemen dit ‘De
Gouden weken’. Gedurende het hele
schooljaar werken wij aan Sociaal
Emotioneel Leren (SEL) d.m.v. de inzet
van de preventieve online methode
Kwink. Rots en Water is een
psychofysieke training wat betekent
dat via een actieve, fysieke invalshoek,
positieve sociale vaardigheden
worden aangeleerd.

Spelenderwijs en via fysieke oefening
worden sociale-communicatie-en
confrontatievaardigheden
aangeleerd. De fysieke oefeningen
worden afgewisseld met momenten
van zelfreflectie, kringgesprek en
verwerkingsopdrachten, waarbij de
ouderparticipatie wordt gestimuleerd.
Voedingsbeleid
Een gezonde leefstijl helpt kinderen
lekker in hun vel te zitten, de
weerstand op peil te houden en
genoeg energie te hebben voor leren,
sport en spel. Daarom vragen wij u
om uw kind voor de ochtendpauze
een stuk fruit of groente en wat
drinken mee te geven. Tevens vragen
wij u om een gezonde lunch mee te
geven. Brood, fruit/groente,
ontbijtkoek/havermoutreep, stukje
worst/kaas e.d. Koeken worden mee
terug naar huis gegeven, zodat uw
kind die thuis op kan eten.

Kinderboekenweek 2020
Zoals ieder jaar, is ook dit jaar weer
de Kinderboekenweek. Van 30
september t/m 14 oktober staan
de kinderboeken in heel Nederland
centraal. Dit jaar met het thema ‘En
toen?’. Ons schoolbrede thema
sluit hier mooi op aan. Door heel
de school hebben we het over
verschillende onderwerpen, van
kastelen tot piramides en van de
watersnoodramp tot de Tweede
Wereldoorlog. En dat allemaal aan
de hand van boeken.
Normaal gesproken zouden wij u
gedurende deze periode graag
uitnodigen om samen met uw
kind(eren) een kijkje te komen
nemen in de boekenkraam. Dit
gaat helaas dit jaar niet door, maar
de verkoop van boeken zal op een
andere manier mogelijk worden
gemaakt.
Door deze verkoop kunnen wij
ieder jaar weer veel mooie nieuwe
boeken voor de bibliotheek in onze
school aanschaffen. Meer
informatie hierover ontvang bij de
start van de Kinderboekenweek.
Wij wensen u alvast veel
leesplezier!

Kinderburgemeester Ridderkerk
Gemeente Ridderkerk krijgt vanaf dit
schooljaar een kinderburgemeester!
Alle kinderen die nu in groep 8 van een
van de Ridderkerkse basisscholen
zitten, mogen tot 2 oktober solliciteren
op deze bijzondere baan. De
kinderburgemeester draagt aan het
eind van het schooljaar het stokje over
aan de volgende kinderburgemeester.
Wordt uw kind de nieuwe
kinderburgemeester?
Denkt u dat uw kind het in zich heeft
en leuk vindt om kinderburgemeester
te zijn? Hij of zij kan zich aanmelden
door een e-mail en liefst ook filmpje te
sturen naar
kinderburgemeester@ridderkerk.nl,
waarin het kind vertelt waarom hij/zij
kinderburgemeester wil worden.
Kinderen mogen hier een eigen
invulling aan geven.
De ouders vullen een online
toestemmingsformulier in op
www.ridderkerk.nl/kinderburgemeester
Waarom een kinderburgemeester?
Met een kinderburgemeester wil de
gemeente kinderen tot en met 12 jaar
een duidelijke stem geven en hen laten
kennismaken met de gemeente. Zowel
de burgemeester en wethouders als de
gemeenteraad kunnen van een
kinderburgemeester inzicht krijgen in
hoe kinderen de gemeente zien en wat
zij belangrijk vinden.

Opkomen voor kinderen
Een kinderburgemeester komt op voor
de rechten van kinderen en geeft
Ridderkerkse kinderen een stem. De
kinderburgemeester heeft ceremoniële
taken, is ambassadeur voor
kinderzaken en aanspreekpunt voor
kinderen in Ridderkerk. Ook draagt de
kinderburgemeester tijdens het hele
schooljaar een zelf gekozen boodschap
uit. De kinderburgemeester gaat
bijvoorbeeld mee naar evenementen
en praat met de burgemeester en
wethouders en andere mensen in de
gemeente over zaken die voor
kinderen belangrijk zijn, zoals spelen,
school en sport.

Even voorstellen
Graag wil ik mijzelf voorstellen, mijn
naam is Thomas Lodder ik ben 18 jaar
en ik volg de sportopleiding bij het
Da Vinci College in Dordrecht, waar ik
de studierichting Buurt, Onderwijs en
Sport heb gekozen. Ik ben al 11 jaar
actief bij korfbalvereniging KCR en
speel nu in de A-selectie, ook ben ik
daar trainer/coach van de D3. Mijn
hobby’s zijn voetballen, basketballen,
gamen, met vrienden afspreken en
naar de sportschool gaan.
Dit schooljaar loop ik op maandag en
woensdag stage bij Facet Ridderkerk.
Samen met Melvin Wind ben ik
aanwezig bij pleintjessport na
schooltijd, op O.B.S. de Piramide
Centrum, C.B.S. de Wingerd en O.B.S.
de Noord.
Mijn doel is om de kinderen op een
leuke en actieve manier kennis te laten
maken met verschillende sporten en
activiteiten, maar bovenal veel plezier
met elkaar te hebben.
Ik heb er veel zin in!
Sportieve groet, Thomas Lodder.
Facet Ridderkerk

