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Algemeen nieuws
-Groepen 3A en 3B brengen en
InJaargang
deze nieuwsbrief
krijgt
u
informatie
9 nummer 1 – 17 september2021 halen bij de gebruikelijke ingang
over diverse activiteiten die de
naast groep 3 op het
komende weken plaatsvinden.
bovenbouwplein.
Houdt u ook de website en onze
-Groepen 4, 4/5 en 5 halen en
Facebook pagina in de gaten voor
brengen bij de nooduitgang aan de
nieuwtjes en foto’s van activiteiten.
voorkant (de straatzijde) van de
school.
Versoepelingen van de Coronaregels
-Groepen 6A, 6B, 7 en 8 gebruiken
Vanaf 18 februari:
hun gebruikelijke ingang op het
- Ben je besmet met het coronavirus?
bovenbouwplein.
Vanaf vandaag ga je vijf dagen in
isolatie in plaats van zeven dagen, mits
Carnaval en discoavond
je 24 uur geen klachten meer hebt.
Zoals u wellicht op de kalender
- Richtlijnen rondom groepsgrootte,
heeft kunnen zien, staat er op
cohortering en gespreide looproutes
woensdag 23 februari a.s. een
vervallen.
viering van Carnaval en discoavond
-Ouders, verzorgers en andere externen
voor de groepen 6, 7 en 8 gepland.
mogen weer in de school, ook zijn open
Vanwege de huidige
dagen weer mogelijk. Wel moeten hier
besmettingscijfers, lijkt het ons
de 1,5 meter afstand en het gebruik van
verstandiger om dit te verplaatsen
mondneusmaskers nog gehandhaafd
naar een ander moment in
worden.
maart/april. Samen met het A-team
Vanaf 25 februari:
gaan we kijken naar een andere
-Het is niet meer nodig om 1,5 meter
datum, hierover zult u nog
afstand te houden. Basismaatregelen
informatie krijgen, zodra wij dit
zoals regelmatig handen wassen en
weten.
voldoende ventileren gelden wel.
-Mondkapjes zijn niet meer nodig in de
Lentefeest
school. In het leerlingenvervoer is het
In onze schoolkalender staat het
nog wel nodig om een mondkapje te
‘Lentefeest’ op vrijdag 20 mei
dragen.
gepland. In verband met de
-Het dringende advies voor leerlingen
nieuwbouw en de tijdelijke
(voor groep 6 t/m 8) en
huisvesting willen wij graag een
onderwijspersoneel om twee keer per
nieuwe datum inplannen t.w.
week een zelftest te doen blijft.
vrijdag 24 juni a.s. Het wordt dan
een ‘Zomerfeest’ en tevens een
Wij blijven de verschillende ingangen
afscheidsfeest van het
en pleinen gebruiken om de drukte bij
schoolgebouw. Meer informatie
brengen en halen te spreiden.
hierover zult u t.z.t. nog krijgen.
-Kleuters brengen en halen bij de deur
van hun eigen lokaal. De Guppy’s en
de Ganzen bij de hoofdingang op het
kleuterplein.

Belangrijke data:
☺ Woensdag 23 februari ‘GMR’
☺ Donderdag 24 februari ‘Studiedag
voor het team’, leerlingen zijn dan vrij
☺ Vrijdag 25 februari t/m vrijdag
4 maart ‘Voorjaarsvakantie’
☺ Vrijdag 11 maart ‘Toneellessen’
voor de groepen 3 t/m 6.
☺ Maandag 14 maart ‘A-teamoverleg’
☺ Vrijdag 18 maart ‘Toneellessen’
voor de groepen 3 t/m 6.
☺ Vrijdag 18 maart ontvangt u de
volgende nieuwsbrief

Studiedag
Donderdag 24 februari a.s. heeft het
team van de Noord een studiedag,
alle leerlingen zijn dan vrij. Vanaf
vrijdag start de voorjaarsvakantie.
Namens het team wensen wij u een
fijne vakantie. Wij zien de leerlingen
op maandag 7 maart a.s. weer op
school.

Nieuwbouw
Zoals u weet krijgt onze school
nieuwbouw. Oostelbos Van den Berg
b.v. heeft van de gemeente Ridderkerk
de opdracht gekregen voor het
bouwprojectmanagement van het
nieuwe Integraal KindCentrum (IKC) De
Noord. RoosRos Architecten is
verantwoordelijk voor het ontwerp met
als uitgangspunten een toekomstgericht
en adaptief gebouw, passend in de
groene omgeving.
Het nieuwe IKC biedt een gezamenlijke
thuishaven voor basisschool De Noord,
Yes!Kinderopvang en een gemeentelijke
gymzaal.

Om dit prachtige nieuwe gebouw te
realiseren op de plek van de huidige
school, zullen wij in de zomervakantie
van 2022 onze intrek nemen in een
tijdelijke huisvesting. Na lang onderzoek
doen naar de mogelijkheden in de wijk
waar deze tijdelijke huisvesting het
beste gerealiseerd kan worden, is nu
duidelijk waar deze gaat komen.
De tijdelijke huisvesting voor onze
school, Yes! Kinderopvang en andere
partners werkzaam in de school komt
aan de P.C. Hooftstraat 2.
Voor de zomervakantie 2022 plaatst de
gemeente een tijdelijk schoolgebouw
bij de P.C. Hooftstraat.

Er worden schoolpleinen ingericht
en er wordt een veilige toegang
voor fietsers en voetgangers
gecreëerd.
De afstand van ons huidige gebouw
naar de tijdelijke school is maar een
paar honderd meter. Mocht u uw
kind niet lopend of op de fiets
kunnen brengen, dan is er genoeg
parkeermogelijkheid op de grote
parkeerplaats tussen de Jacob
Catsstraat en Anna Bijnsstraat.
De gemeente houdt de
wijkbewoners middels een
nieuwsbrief op de hoogte van de
ontwikkelingen in de gehele wijk
Oost.
Mocht u zich willen aanmelden
voor deze nieuwsbrief dan kan dat
door een mail te sturen naar
bart.verhoeven@bar-organisatie.nl.
Er zal in de loop van dit schooljaar
bijeenkomst op school worden
georganiseerd waarin wij,
gezamenlijk met de gemeente, u
verder zullen informeren over de
tijdelijke huisvesting en de
nieuwbouw.

Even voorstellen
Met veel enthousiasme stel ik mij graag
aan u voor! Ik ben Joyce Fehling en ik
zal op de maandagen aanwezig zijn op
obs De Noord om kinderen en
leerkrachten te begeleiden op het
gebied van hoogbegaafdheid.

Mijn ervaring op gebied van
hoogbegaafdheid heb ik vanuit meerder
perspectieven opgedaan. Ik heb
ervaring als leerkracht in het regulier
basisonderwijs en ook in het fulltime
hoogbegaafden onderwijs. Afgelopen
periode heb op een dagbesteding
gewerkt voor hoogbegaafde
thuiszitters, daarnaast heb ik ook
ervaring als moeder met
hoogbegaafdheid in mijn gezin. Ik heb
met kinderen gewerkt waarmee het heel
goed gaat in het onderwijs en helaas
heb ik ook gezien wat er allemaal tegen
kan zitten. Geboren worden met een
groot ontwikkelingspotentieel heeft
zeker zijn voordelen, maar voor een
groep kinderen ( en volwassenen) wordt
het hebben van deze potentie als grote
uitdaging of als last ervaren. Mijn missie
is om mij voor deze kinderen in te
zetten zodat ook zijn zich prettig
kunnen voelen op school. Ik kijk er dan
ook erg naar uit om samen met het
team van obs de Noord voor deze
doelgroep in te zetten en om met deze
kinderen aan de slag te gaan. Uiteraard
kunt u met al uw vragen meer- of
hoogbegaafdheid bij mij terecht.

