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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
Facebookpagina in de gaten voor
nieuwtjes en foto’s van activiteiten?
Corona
Het zult bij u ook vast niet
onopgemerkt zijn gebleven dat op
meerdere scholen in Ridderkerk
groepen en soms zelfs een hele school
in quarantaine heeft gezeten.
De Noord heeft dit gelukkig nog niet
meegemaakt. Wij bedanken alle ouders
voor het strikt naleven van alle regels
omtrent de Corona maatregelen en
voor de goede afstemming en
samenwerking hierover.
Uiteraard worden leerkrachten ook
verkouden, ook zij laten zich dan testen
en blijven tot de uitslag thuis. Gelukkig
hebben wij de vervanging altijd nog
intern kunnen regelen.
Mochten zich situaties voordoen
waarbij teamleden en/of leerlingen
positief getest zijn en er leerkrachten,
groepen of delen van groepen in
quarantaine moeten, dan zullen wij de
betrokkenen uiteraard z.s.m.
informeren.

Nieuwbouw obs de Noord
Gisterenavond is in de
Gemeenteraadsvergadering unaniem
ingestemd met het voorstel voor
nieuwbouw van onze school en alle
daaraan gerelateerde
investeringsbudgetten. Vooralsnog
staat de oplevering van de nieuwe
school gepland in het derde kwartaal
van 2023. De volgende stap in de
ontwikkeling is de architectenselectie,
ook weer een spannende volgende
fase. De nieuwbouw zal komen op de
huidige locatie. Zoals aangegeven
houdt dat in dat wij tijdelijk op een
andere locatie gehuisvest gaan
worden. Onderzoek loopt naar wat
de meest geschikte locatie hiervoor
is.
Wij zullen u in alle aankomende
nieuwsbrieven op de hoogte houden
van de nieuwste ontwikkelingen.

Belangrijke data:
☺ Woensdag 31 maart ‘Paaslunch
voor alle leerlingen’
☺ Donderdag 1 april ‘Studiedag voor
het team’, alle leerlingen zijn vrij
☺ Vrijdag 2 april ‘Goede vrijdag’
☺ Maandag 5 april ‘2e Paasdag’
☺ Vrijdag 9 april ‘Engelse dag’
☺ Maandag 19 april ‘Start praktische
verkeerslessen’
☺ Vrijdag 23 april ontvangt u de
volgende nieuwsbrief

Brengen en halen
Voorlopig blijven wij gebruik maken
van de verschillende ingangen en
pleinen om de drukte bij brengen en
halen te spreiden. Zoals aangegeven,
brengen en halen door 1 volwassene,
blijf zo kort mogelijk op en om het
plein, onderling 1,5m afstand houden
en geadviseerd wordt dat
volwassenen op het schoolplein een
mondneusmasker dragen. Dringend
verzoek is de leerlingen uit de
bovenbouw zelfstandig naar school
te laten komen en naar huis te laten
gaan, voor zover dit mogelijk is. De
leerlingen uit de groepen 7 en 8
mogen in elk geval niet door ouders
gebracht en gehaald worden tot op
het schoolplein, zodat alleen ouders
van de leerlingen uit groep 3, 3/4 en
4 op het plein staan. Kleuters
brengen en halen bij de deur van hun
eigen lokaal. Guppy’s bij de
hoofdingang op het kleuterplein.
Groepen 3, 3/4 en 4 brengen en
halen bij de gebruikelijke ingang
naast groep 3 op het
bovenbouwplein. Groepen 5a, 5b en
groep 6 halen en brengen bij de
nooduitgang aan de voorkant (de
straatzijde) van de school. Groepen 7,
7/8 en 8 gebruiken hun gebruikelijke
ingang op het bovenbouwplein.

Zoals al eerder in onze nieuwsbrieven
is vermeld, valt te laat komen onder
ongeoorloofd verlof. Wanneer dit
herhaaldelijk gebeurt dan wordt de
Leerplicht ambtenaar op de hoogte
gesteld. Om 08.20u gaan de deuren
open en om 08.30u starten we met
de lessen.
Wij willen u met klem verzoeken uw
kind(eren) op tijd te brengen, zodat
we op tijd met de lessen kunnen
beginnen.

Studiedag
Donderdag 1 april a.s. heeft het team
van de Noord een studiedag, alle
leerlingen zijn dan vrij. Vanaf vrijdag
2 april start het Paasweekend. Wij
zien de leerlingen weer op dinsdag 6
april op school.

Supporter van Schoon
De Landelijke Opschoondag is dit
schooljaar op zaterdag 20 maart.
De kinderen van Obs de Noord zijn
vrijdag 19 maart op pad gegaan om
de wijk schoon te maken van het
zwerfafval. Ieder jaar doen zij, samen
met Wijkideeteam Oost, mee aan de
Landelijke Opschoondag. Het
Wijkideeteam zorgt voor het
benodigde materiaal en de kinderen
gaan lekker buiten aan de slag. Met
veel plezier en enthousiasme gaan ze
door alle hoeken van de wijk om afval
op te ruimen. Ook dit jaar is er weer
veel afval van straat, uit de bosjes en
zelf uit het water gehaald. De
gemeente heeft ook voor de kinderen
een gastles verzorgd over afval en het
milieu. Er is verteld wat afval met de
natuur doet, maar ook hoe producten
worden gerecycled. De kinderen
hebben zelf van gerecycled plastic
leuke figuurtjes gemaakt.

Verkeersveiligheid rondom de
Noord
Nu we allemaal weer op school zijn
willen we u graag vragen om te
denken aan de verkeersveiligheid
rondom de school. We zien steeds
meer ouders die hun auto parkeren
bij de flat, of iets verderop in de
straat om de drukte rondom de
school te verminderen. Dit waarderen
wij enorm. Mocht u zien dat er geen
plek is vlakbij de school, dan heeft u
misschien verderop in de straat nog
wel een plek. Uiteraard stimuleren wij
zoveel mogelijk ouders en kinderen
om lopend of op de fiets naar school
te komen. We moeten het met
elkaar zo veilig mogelijk houden
rondom de school.
Kinderen die op de step of fiets
komen, moeten deze plaatsen in de
rekken op het bovenbouwplein.
Er kunnen geen steppen binnen
gezet. Bedankt voor uw
medewerking!

Schoolthema ‘Diep in de zee’
Vanaf maandag 8 maart zijn wij
gestart in alle groepen met het
schoolthema ‘Diep in de zee’. Zoals
o.a. het verkennen van de oceanen;
hoe heten ze en rond welke
werelddelen liggen ze en wat weten
we al?

Of het onderwerp ‘Plastic soep’,

Of de flessenpost van ‘Woeste
Willem’,
Zijn er nog ouders/ verzorgers die
aan willen sluiten bij onze
verkeerscommissie omtrent het mee
praten en meedenken over de
verkeersveiligheid op en rondom de
Noord? Neem dan contact op met juf
Sylvana (verkeerscommissie),
sylvana.verlinden@ozhw.nl

De groepen gaan zich de komende
weken bezighouden met dit thema.

Diep in de zee op de
peuterspeelgroep
Op de peuterspeelgroep werken we
met veel plezier aan het thema ‘Diep in
de zee’. We vinden het belangrijk om
bij de thema’s van school aan te
sluiten voor de doorgaande lijn. De
pedagogisch medewerkers en de
docenten stemmen deze thema’s
regelmatig met elkaar af. Waar
mogelijk sluiten wij aan en werken we
aan onze groepsdoelen door middel
van leuke, uitdagende en educatieve
activiteiten. Wij vinden een uitdagende
speel,- leeromgeving belangrijk voor
de ontwikkeling van kinderen. De
pedagogisch medewerkers zorgen er
ook altijd voor dat de ruimte voor de
komst van de kinderen speelklaar is
ingericht.
De groep is op dit moment net een
groot aquarium, er is van alles te zien.
Zelfs de pop heeft een snorkel op.
We hebben in de groep een aquarium
waar de kinderen mee kunnen spelen.
De kinderen hebben al heel wat visjes
gevangen.

Samen met Benny benoemen we in
het Engels de visjes die in de zee
zwemmen. We merken dat de peuters
al goed de Engelse namen van de
visjes weten, zoals; ‘the jellyfish’, ‘the
octopus’, ‘the crab’, ‘the seahorse’ en
‘the turtle’.
We tellen iedere dag de visjes en
zingen er liedjes over. In de groep
hangen ook mooie knutselwerkjes
over de zee.De kinderen vinden het
heel leuk om te luisteren naar de zee
die in een schelp te horen is.
We vinden het mooi om te zien hoe
enthousiast de kinderen worden van
dit leuke thema!

Paaslunch
Dit schooljaar gaan we met alle
groepen gezellig op woensdag
31 maart a.s. genieten van een
heerlijke paaslunch. Deze paaslunch
wordt aangeboden en verzorgd door
het A-team.

Mocht uw kind een voedselallergie of
dieet volgen dan vragen wij u om dan
contact op te nemen met de leerkracht
van uw kind.
Via deze weg willen wij alvast namens
alle kinderen en leerkrachten het
A-team bedanken voor deze
‘Paaslunch’!

Avond4daagse
Zowel vorig jaar als dit jaar heeft de
Ridderkerkse Avond4daagse
werkgroep diverse alternatieven om de
Avond4daagse in 2021 te kunnen
organiseren onderzocht. Voor alle
opties geldt dat deze om verschillende
redenen niet haalbaar of wenselijk zijn.
Zij voelen zich verantwoordelijk voor
de veiligheid en gezondheid van alle
deelnemers aan dit evenement; de
wandelaars en begeleiders, de vele
vrijwilligers, verkeersregelaars en de
toeschouwers. Op dit moment kan
deze veiligheid niet gegarandeerd
worden. In 2022 willen zij met veel
energie de organisatie voor de
Avond4daagse in Ridderkerk weer
oppakken. Zodra er meer concrete
informatie te geven is over de
Avond4daagse, wordt dit bekend
gemaakt via de website en sociale
media kanalen. Tot die tijd moedigen
zij iedereen aan om in beweging te
blijven.

