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worden. De omgeving van de P.C.
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basisschool leerlingen.
De gemeente houdt de wijkbewoners
Nieuwbouw
middels een nieuwsbrief op de hoogte
Zoals u weet krijgt onze school
van de ontwikkelingen in de gehele
nieuwbouw. Om dit prachtige nieuwe
wijk Oost. Mocht u zich willen
gebouw te realiseren op de plek van de
aanmelden voor deze nieuwsbrief dan
huidige school, zullen wij in de
kan dat door een mail te sturen
zomervakantie van 2022 onze intrek
naar bart.verhoeven@barnemen in een tijdelijke huisvesting.
organisatie.nl.
Na lang onderzoek doen naar de
Er zullen in de loop van dit schooljaar
mogelijkheden in de wijk waar deze
bijeenkomsten op school worden
tijdelijke huisvesting het beste
georganiseerd waarin wij, gezamenlijk
gerealiseerd kan worden, is nu duidelijk
met de gemeente, u verder zullen
waar deze gaat komen.
informeren over de tijdelijke
huisvesting en de nieuwbouw.

Belangrijke data:
☺ Maandag 18 oktober t/m 22
oktober ‘Herfstvakantie’
☺ Maandag 25 oktober ‘Studiedag
voor het team’ leerlingen zijn vrij

☺ Dinsdag 26 oktober ‘Start
Duurzaamheidsweek’
☺ Maandag 1 november
‘A-teamoverleg’
☺ Donderdag 4 november ‘Nationaal
Schoolontbijt’
☺ Maandag 8 november ‘Start week
van de mediawijsheid’
☺ Vrijdag 19 november ontvangt u
de volgende nieuwsbrief

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

Schoolthema ‘Worden wat je wil’
De afgelopen weken is er hard
gewerkt aan het schoolthema
‘Worden wat je wil’.

Centraal daarbij stonden
samenwerkingsactiviteiten om de
groepsvorming te stimuleren, in het
kader van de ‘Gouden Weken’. Met
als afsluiting de kijkmiddag in de
klassen.
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek 2021 is ook
dit jaar op de Noord niet zomaar
voorbij gegaan. Alle klassen hebben
hard gewerkt aan het thema
'Worden wat je wil'. We hebben
allemaal een leuke voorstelling
gezien, hier op school of in theater
Het Plein. In de groepen 6 t/m 8 is
de schrijfster Marjo de Vroed
geweest. Ze heeft van alles verteld,
over hoe je een schrijver wordt,
maar ook over haar boeken die ze
heeft geschreven.

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!
Duurzaamheidsweek
Na de herfstvakantie vindt de
duurzaamheidsweek (Open
Limonade) van Barendrecht en
Ridderkerk plaats. Het doel is dat
we in alle groepen een week lang
duurzaamheid op de kaart gaan
zetten.
Het thema is ‘Welk voorbeeld geef
jij?’

Meer informatie over deze week
vindt u op deze website
https://www.onzetoekomstisduurza
am.nl/duurzaamheidsweek

Nieuwe methode rekenen, taal en
spelling
Sinds dit schooljaar zijn de groepen 3
t/m 8 overgestapt op de nieuwe
versie Wereld in getallen 5.

Daarnaast zijn de groepen 4 t/m 8
ook overgestapt op een nieuwe
taal/spellingmethode Deze methode
heet Staal.

Het lesgeven met deze methodes
vergt een andere manier van werken
voor de leerkrachten, maar natuurlijk
ook voor de kinderen.
De leerkrachten zullen hierin worden
begeleid en volgen hiervoor scholing.
De doelen per leerjaar zijn in deze
nieuwe methodes enigszins
gewijzigd, hierbij is het de taak van
de leerkrachten om de doelen die nu
niet aan bod zijn gekomen alsnog
aan te bieden om zo de hiaten die
eventueel zijn ontstaan (of zouden
kunnen ontstaan) weg te werken of te
voorkomen. Door deze wisseling in
de methode kunnen wij voor het
eerste rapport geen beoordeling
geven met concrete cijfers. U zult bij
de vakken, rekenen, spelling en taal
een letter vinden. En d.m.v. deze
letter kunt u zien hoe uw
zoon/dochter mee kan komen met de
leerstof.
O - Onvoldoende
Z - Zwak
V - Voldoende
V/G - Voldoende Goed
G - Goed

Wie verdient het Ridderkerks
Jeugdlintje?
Kent u een kind tussen de 6-18 jaar dat
een heldendaad heeft verricht of iets
moois doet of heeft gedaan voor een
ander? Zet hem of haar dan met het
Jeugdlintje in het zonnetje! Denk
bijvoorbeeld aan een kind dat een
ander uit een gevaarlijke situatie heeft
gered? Of een kind dat
maatschappelijk heel betrokken is.
Meld uw jonge held aan via
www.ridderkerk.nl/jeugdlintje.
Met het jeugdlintje laat de gemeente
zien dat zij de maatschappelijke en/of
vrijwillige inzet van kinderen en
jongeren in Ridderkerk waardeert.
De jongeren kunnen nog geen
Koninklijke onderscheiding krijgen.
Daarvoor is vereist dat mensen zich
minimaal 15 jaar inzetten voor de
maatschappij.
Wanneer komt een kind in
aanmerking?
Een kind komt in aanmerking als het
aan onderstaande voorwaarden
voldoet. Hij of zij…
… woont in Ridderkerk.
… heeft een heldendaad verricht en/of
… zet zich op eigen initiatief
belangeloos en vrijwillig in voor
Ridderkerkers of in de wijken en/of
… heeft een bijzondere prestatie
geleverd en/of
… heeft zich in het afgelopen jaar
minimaal een halfjaar op eigen initiatief
voor de maatschappij ingezet.

Meld de jonge held aan via onze
website.
Op www.ridderkerk.nl/jeugdlintje vindt
u een link naar het inschrijfformulier.
Kandidaten kunnen niet zichzelf
aanmelden.
Jury
Een jury beoordeelt de aanvragen en
bepaalt. Die jury bestaat dit jaar uit
onder andere burgemeester Anny
Attema en wethouder Marten Japenga
(welzijn en participatie). De uitreiking is
rond de Dag van de Kinderrechten
(midden november). De exacte datum
volgt nog.

Week van de Mediawijsheid
Jaarlijks wordt landelijk de ‘Week
van de Mediawijsheid’
georganiseerd.
Dit schooljaar is de ‘Week van de
Mediawijsheid’ van 5 november t/m
12 november.
Het thema van deze week; “Samen
Sociaal Online” Het doel is om
aandacht te vragen voor een
kritische en bewuste omgang met
(sociale-) media. Tijdens deze week
doen wij met de leerlingen veel
leuke en leerzame activiteiten op
het gebied van media en
mediawijsheid. Zo wordt o.a. het
spannende mediaspel
MediaMasters gespeeld in de
groepen 7 en 8.

EU-Schoolfruit
Ook dit schooljaar zijn wij als school
weer ingeloot voor het
EU-schoolfruit. Dit houdt in dat wij
in de periode van 15 november
2021 tot en met 18 april 2022, 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.

Nationaal Schoolontbijt
Op donderdag 4 november a.s.
hoeft uw kind niet thuis te
ontbijten!
Van maandag 1 november tot en
met vrijdag 5 november vindt de
19e editie van Het Nationaal
Schoolontbijt plaats. Wij ontbijten
donderdag 4 november a.s.
gezamenlijk op school. Lekker en
gezellig, met alles erop en eraan.
Voor u zijn er geen kosten aan
verbonden. Alle ontbijtproducten
en veel lesmateriaal over gezonde
voeding worden aangeboden door
Het Nationaal Schoolontbijt.
Waarom doen wij, met 2500 andere
scholen in Nederland, mee aan Het
Nationaal Schoolontbijt? Omdat we
het belang van een goed ontbijt
nog eens onder de aandacht van u
en uw kinderen willen brengen. Het
blijkt dat kinderen niet altijd even
goed ontbijten. Dat is niet gezond.
De eerste maaltijd van de dag is
niet zomaar bedacht. Het lichaam
heeft het 's nachts zonder eten
moeten doen. Om goed te kunnen
functioneren en presteren is na het
opstaan weer voedsel nodig.
Het ontbijt is dus eigenlijk een
onmisbare maaltijd. De achterstand
die je oploopt door de eerste
maaltijd over te slaan, wordt in de
loop van de dag zelden
gecompenseerd. Bovendien zorgt
een goed ontbijt voor een
verzadigd gevoel waardoor de
verleiding minder groot is om
calorierijke tussendoortjes te eten.

Als uw kind een speciaal dieet moet
volgen, wilt u dat dan tijdig met zijn
of haar leerkracht bespreken. In
overleg met de leerkracht kunt u
dan bekijken hoe ook uw kind
gezellig mee kan doen.
Als u meer wilt weten over Het
Nationaal Schoolontbijt kunt u ook
op de website van Het Nationaal
Schoolontbijt meer informatie lezen
(www.schoolontbijt.nl).
Educatief uitjes
Naast de educatief uitjes die al
gepland staan in iedere groep,
krijgen alle groepen dit schooljaar
een educatief-uitje aangeboden
door het A-team. Dat wordt betaald
uit de vrijwillige ouderbijdrage van
vorig schooljaar, hier was nog een
deel van over. Wanneer dit plaats
gaat vinden volgt t.z.t. met
informatie via de leerkracht van uw
kind.

Peuterspeelgroep
Op de peuterspeelgroep proberen we
zoveel mogelijk aan dezelfde thema’s
als school te werken. Wij hebben het
de afgelopen weken daarom ook over
‘beroepen’ gehad. De peuters waren
kassières in de winkel, koks in de
poppenhoek, bouwvakkers in de
bouwhoek en treinmachinisten bij de
treinbaan.
Met Benny (die alleen maar Engels
spreekt) gingen we boodschappen
doen en kochten en benoemden we
de verschillende soorten fruit. Welke
kleur heeft het? En wat is dezelfde
kleur?
De peuters mochten bij de leuke
voorstelling van ‘Job en Bob de
vuilnisvarkens’ komen kijken. Wat was
dat een feest!

Ze mochten helpen en hebben enorm
van de voorstelling genoten. We
hebben het boek daarom ook vaak
voorgelezen.

Kwink
De eerste periode van het schooljaar zit
er al weer op. De groepen hebben hun
juf en of meester leren kennen, maar
ook elkaar opnieuw ontdekt. De
startgesprekken met ouders en
kinderen zijn geweest en afspraken
over dit schooljaar zijn met elkaar
gemaakt. De gedragsverwachtingen
zijn ingeoefend. De basis om de rest
van het schooljaar mee verder te
kunnen staat.
De komende periode van de
herfstvakantie tot aan de kerstvakantie
staat in het teken van de uitvoering, of
zoals in onderwijstermen wordt
genoemd performing.
Dat betekent dat we verder gaan
oefenen met de volgende doelen, die
weer onderverdeeld zijn in onderbouwen midden- bovenbouw doelen:
Keuzes maken
Eigen keuze durven maken (ob).
Kiezen voor jezelf of de ander (mb/bb).
Besef hebben van jezelf
Vieren wat je al kunt (ob).
Eigen kwaliteiten (leren) kennen
(mb/bb).

Besef hebben van een ander
De leraar en elkaar beter leren kennen
(ob).
Kwaliteiten van de ander leren kennen
(mb/bb).
Zelfmanagement
Conflicthantering: omgaan met
boosheid (ob)
Conflicthantering: omgaan met
ergernissen (mb/bb).
Naast de Kwinklessen die worden
gegeven, worden deze competenties
(vaardigheden) ook nog ingeoefend
door de coöperatieve werkvormen in te
zetten. Kinderen leren op deze manier
met en van elkaar te leren, waarbij de
sociale vaardigheden worden
gestimuleerd.
Op het Leerplein dat ook weer van start
zal gaan, kunnen ze deze vaardigheden
in de praktijk gaan oefenen.
De gedragsverwachtingen die in de
komende periode centraal staan zijn:

Wij luisteren naar alle juffen en
meesters en hulpouders.

Wij gebruiken een maatjesstem
als wij op de gang of het leerplein
werken.

Wij laten onze werkplek
opgeruimd achter.

