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Algemeen nieuws
In deze nieuwsbrief krijgt u informatie
over diverse activiteiten die de
komende weken plaatsvinden.
Houdt u ook de website en onze
Facebook pagina in de gaten voor
nieuwtjes en foto’s van activiteiten.
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. 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.
Juf Monique 40 jaar in het
onderwijs!
Helaas konden we deze mijlpaal niet
groots vieren maar we wilden juf
Monique toch in het zonnetje zetten.
Een bloemetje en een taartje (op
afstand) kon gelukkig wel.
Namens de MR, het A-team, het
bestuur en het team van obs de
Noord feliciteren we Monique met
dit jubileum en bedanken we haar
voor haar toewijding en inzet al die
jaren!

Belangrijke data:
☺ Maandag 19 oktober t/m vrijdag
23 oktober ‘Herfstvakantie’
☺ Maandag 26 oktober
‘Toneellessen gr. 3 t/m 5b’
☺ Maandag 2 november
‘Toneellessen gr. 3 t/m 5b’
☺ Woensdag 4 november
‘A-teamoverleg’
☺ Maandag 9 november
‘Toneellessen gr. 3 t/m 5b’
☺ Vrijdag 13 november
‘Speelgoedmiddag voor de kleuters’
☺ Donderdag 19 november
‘Studiedag’, alle leerlingen zijn vrij
☺ Vrijdag 20 november ontvangt u
de volgende nieuwsbrief

Het team van obs de Noord wenst
iedereen een fijne herfstvakantie.

Schoolthema ‘En toen?’
De afgelopen weken is er hard gewerkt
aan het schoolthema ‘En toen?’.

Centraal daarbij stonden
samenwerkingsactiviteiten om de
groepsvorming te stimuleren, in het
kader van de ‘Gouden Weken’.

EU-Schoolfruit
Ook dit schooljaar zijn wij als school
weer ingeloot voor het EU-schoolfruit.
Dit houdt in dat wij in de periode van 9
november 2020 tot en met 16 april
2021, 3 maal per week een gezonde
pauzehap gesponsord krijgen.
Deze pauzehap wordt gegeten op
woensdag, donderdag en vrijdag.
Op deze dagen hoeven de kinderen in
principe geen eigen tussendoortje mee
te nemen.

Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid is 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!
Verder zouden wij het zeer op prijs
stellen als de kinderen en hun
ouders, die op hun fiets naar school
komen even afstappen voordat zij
het schoolplein op gaan.

Honden op het schoolplein
Op ons schoolplein zijn honden
toegestaan. Mits zij rustig naast hun
baasje kunnen zitten, niet blaffen en
niet springen op mensen. Zij moeten
echter altijd aangelijnd zijn en mogen
niet mee naar binnen. Is uw hond
altijd erg enthousiast? Dan vragen wij
u buiten het schoolplein te wachten.
Bedankt voor uw medewerking.

Kinderburgemeester Ridderkerk
Zit jij in groep 8 op een Ridderkerkse
basisschool? Dan mag je tot 6
november solliciteren op de
bijzondere baan van
kinderburgemeester!
Met een kinderburgemeester wil de
gemeente Ridderkerk kinderen tot en
met 12 jaar een duidelijke stem
geven en hen laten kennismaken met
de gemeente. Als
kinderburgemeester kom je op voor
de rechten van kinderen en geef je
Ridderkerkse kinderen een stem.
Wat doet een kinderburgemeester?
Als kinderburgemeester ga je mee
naar evenementen en praat je met de
burgemeester en wethouders en
andere mensen in de gemeente over
dingen die voor kinderen belangrijk
zijn. Zoals spelen, school en sport.
Ook kies je een boodschap die jij
belangrijk vindt voor kinderen en
verkondig je deze het hele schooljaar.
Natuurlijk heb je ook een echte
ambtsketen. Heb jij het in je en vind
je het leuk om kinderburgemeester te
zijn?
Meld je aan! Je kunt je aanmelden
door een mail en liefst ook een video
te sturen naar
kinderburgemeester@ridderkerk.nl.
Vertel hierin waarom jij
kinderburgemeester wil worden.
Maak er wat moois van! Je ouders
vullen een online toestemmingsformulier op:
www.ridderkerk.nl/kinderburgemeest
er.

Sociaal-emotioneel leren
De eerste periode van het
schooljaar zit er alweer op en
een welverdiende vakantie is in
zicht. Na 7 weken van hard
werken, wennen aan elkaar en
het vormen van de klassen tot
een groep, kunnen we zeggen
dat tijdens de Gouden Weken in
alle klassen een goede basis is
neergezet om de rest van het
jaar op te bouwen.
Door de inzet van coöperatieve
structuren als Klasse -en
Teambouwers, hebben de
kinderen elkaar beter leren
kennen en met elkaar leren
samenwerken. De lessen van
onze nieuwe methode Kwink
sloten hier mooi bij aan. De
startgesprekken waren goed
voorbereid. Onze dank hiervoor!
Dit leverden mooie gesprekken
op, waarbij het kind de hoofdrol
had. Hierdoor hebben de
leerkrachten de kinderen nog
beter leren kennen.
Om een schooldag zo prettig
mogelijk te laten verlopen
werken we met
gedragsverwachtingen en zoals
het woord al aangeeft gaat het
over gedrag wat we van
leerlingen, maar ook van
leerkrachten verwachten.
De afgelopen periode is
gewerkt aan de
gedragsverwachtingen:
• Wij lopen stil op de
gang.
• Wij laten de wc netjes
achter na gebruik.

Nu deze afspraken er bij de
kinderen weer goed in zitten
werken we van de herfstvakantie
tot aan de kerstvakantie aan:
• Wij luisteren naar alle
juffen en meester en
hulpouders.
• Wij gebruiken een
maatjesstem als wij op de
gang of het leerplein
werken.
• Wij laten onze speel- en
werkplek opgeruimd
achter.
Het doel hiervan is om met elkaar
een veilige en prettige
leeromgeving te creëren, zodat
alle kinderen de kans krijgen zich
optimaal te ontwikkelen. Om
ervoor te zorgen dat iedereen
zich naar deze
gedragsverwachtingen gaat
gedragen, worden ze de eerste
weken aangeleerd en ingeoefend
en zullen we erop toezien dat ze
worden nageleefd.
Ook de Kwink lessen zullen na de
herfstvakantie verder worden
opgepakt. Iedere week staat er
een Kwink van de week centraal.
Dit een leerdoel over gedrag of
omgang met elkaar die dan een
week centraal staat. Benieuwd
aan welke Kwink gewerkt wordt?
Vraag er eens naar bij uw kind.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek 2020 is
ook dit jaar op de Noord niet
zomaar voorbij gegaan.
Alle klassen hebben hard gewerkt
aan het thema 'En toen?'. We
hebben allemaal een leuke
voorstelling gezien, hier op
school of in theater Het Plein.
We hebben zelf al nieuwe boeken
kunnen aanschaffen voor onze
bibliotheek. Ook u heeft
misschien een boek gekocht via
onze 'Boekenbestelservice',
bedankt daarvoor en veel
leesplezier!
Normaal gesproken is er altijd
een kijkavond, waarop al het werk
van de kinderen te bewonderen
is. Om toch te laten zien wat wij
allemaal gedaan hebben in de
klas krijgt u via Parro een filmpje.
Hierin kunt u foto's en filmpjes
vanuit de klas van uw kind zien.

