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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?

Brengen en halen
Wij blijven voorlopig de verschillende
ingangen en pleinen gebruiken 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.
Mocht je met vragen zitten of wil je
als ouder iets kwijt, bel dan gerust
even om een afspraak te maken, dan
kijken we samen naar wat wel
mogelijk is. We houden de lijntjes
graag kort. Dit geldt ook voor
directie en interne begeleider.
's Morgens staan we nog steeds bij
de hoofdingang en kunt u ons
makkelijk even aanspreken.
Overleggen met de leerkracht van uw
kind gaat het makkelijkst via Parro.
Dus zit u ergens mee, aarzel niet en
bel even voor een afspraak!

Belangrijke data:
☺ Dinsdag 8 juni ‘A-teamoverleg’
☺ Vrijdag 25 juni ontvangt u de
volgende nieuwsbrief

Daarnaast werden er ook mooie
constructies, profielen en
verbindingen gemaakt van papier o.a.
door de kinderen van groep 6. Het
samenwerken was dus erg belangrijk.

Techniekdag
In alle groepen was vrijdag 21 mei jl.
de ‘Techniekdag’.

Alle groepen waren supergemotiveerd
aan de slag gegaan op de
‘Techniekdag’ verleden week vrijdag.

Zo hebben de kleuters
kennisgemaakt met verschillende
gereedschappen, zoals een hamer en
een schroevendraaier. Ook hebben ze
van allerlei materialen constructies
gebouwd.

Onze aanpak van SEL: sociaalemotioneel leren

Sociaal-emotioneel leren is het
ontwikkelingsproces waarmee je
fundamentele levensvaardigheden
(SEL-competenties) verwerft zodat we
onszelf, onze vriendschappen en ons
werk effectief en moreel verantwoord
kunnen vormgeven. Dat is nogal wat.
Maar gelukkig kunnen kinderen dit
oefenen en leren, thuis en op school.
Belangrijk voor nu en later. Ook in het
kader van burgerschap, sociale
integratie en mediawijsheid.
Op de Noord werken wij van groep 1
t/m 8 met de methode Kwink. Deze
methode zet in op vijf competenties:
Besef hebben van jezelf
• Kunnen inschatten van je eigen
gevoelens
• Kennis hebben van je interesses,
waarden en kracht
• Een gezond zelfvertrouwen
Besef hebben van de ander
• Empathie
• Perspectief nemen
• Verschillen tussen individuen en
groepen herkennen en waarderen
• Sociale signalen kunnen oppakken
en interpreteren

Keuzes kunnen maken
• Weloverwogen kiezen met de
juiste aandacht voor jezelf en de
ander
• Bijdragen aan een positief
klimaat in je school
• Verantwoordelijkheid nemen
voor je eigen gedrag
Zelfmanagement
• Impulscontrole bij stressvolle
situaties
• Omgaan met heftige emoties
• Doelgericht gedrag
Relaties kunnen hanteren
• Relaties aangaan gebaseerd op
samenwerking
• Sociale druk weerstaan
• Conflicten oplossen

Hoe wij hiermee omgaan, dit verder
invulling geven en welke
gedragsverwachtingen hieruit
voortkomen kunt u lezen in ons
omgangsprotocol.
Mocht u hier interesse in hebben dan
kunt u altijd contact opnemen met
onze internbegeleider, Judith Talboom.
Mocht het in een groep zo zijn dat er
pestgedrag voorkomt dan zetten wij
ons anti-pestprotocol in. Tevens
inzichtelijk bij onze internbegeleider,
Judith Talboom.
Mocht u nou vragen hebben omtrent
pesten, dan kunt hiervoor terecht bij
de anti-pest coördinator Judith
Talboom. Het hele omgangsprotocol is
terug te lezen op de website.

Schoolfotograaf
Zoals u weet zijn de kinderen vorige
week op de schoolfoto geweest.
We verwachten dat de inlogkaarten
binnen nu en twee weken op school
zijn en uitgedeeld kunnen worden.
Wij begrijpen dat het leuk is om alle
foto's te delen met anderen, maar
wij vragen u om de klassenfoto's
niet te delen op social media.
Dit i.v.m. de AVG wet. Wij hopen uw
begrip hiervoor.
Vakantieschema van schooljaar
2021/2022
Hieronder het vakantieschema voor
het nieuwe schooljaar, alvast voor in
uw agenda;
Herfstvakantie: maandag 18
oktober 2021 t/m vrijdag 22
oktober 2021
Kerstvakantie: vrijdag 24
december 2021 t/m vrijdag 7
januari 2022
Voorjaarsvakantie: vrijdag 25
februari 2022 t/m vrijdag 4 maart
2022
Pasen: vrijdag 15 april 2022 t/m
maandag 18 april 2022
Meivakantie: maandag 25 april
2022 t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart: donderdag 26 mei en
vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren: maandag 6 juni 2022
Zomervakantie: vrijdag 8 juli 2022
t/m vrijdag 19 augustus 2022

Studiedagen 2021/2022: alle
leerlingen zijn dan vrij
Maandag 25 oktober 2021
Donderdag 24 februari 2022
Donderdag 24 maart 2022
Woensdag 25 mei 2022

Natuurtuin
Aangezien we het mooie weer
tegemoet gaan, spelen de kleuters
vanaf nu ook meer in de Natuurtuin.
Het is zeker belangrijk om de kinderen
te controleren op teken, wij vragen u
ook om uw kind te controleren op
teken na schooltijd. Teken kunnen
overal op het lichaam bijten. Vergeet
niet de liezen, bilspleet, oksels, onder
de randen van ondergoed, achter de
oren en rond de haargrens in je nek
goed te controleren.

EU Schoolfruit
Vanaf maandag 7 juni a.s. krijgen wij
geen EU-Schoolfruit meer.
Daarom willen wij u vragen om vanaf
deze gehele week uw kind fruit of
groente mee te geven voor de
ochtendpauze. Natuurlijk blijft de
ochtendpauze verder zoals uw kind
gewend is. We genieten even rustig
samen van een hapje en wat drinken.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

