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Belangrijke data:
☺ Maandag 25 april t/m 6 mei
‘Meivakantie’
☺ Maandag 9 mei, dinsdag 10 mei en
woensdag 11 mei ‘Schoolfotograaf’
☺ Woensdag 11 mei ‘Groep 6 naar het
Archeon’
☺ Vrijdag 13 mei ‘Techniekdag’
☺ Woensdag 18 mei ‘Sportdag voor
groep 5’
☺ Donderdag 19 mei ‘Groep 7 en 8
naar het Archeon’
☺ Vrijdag 20 mei ontvangt u de
volgende nieuwsbrief

Schoolfotograaf
Ook dit schooljaar zal de
schoolfotograaf bij ons komen
fotograferen. Dit gebeurt op
maandag 9 mei, dinsdag 10 mei
en woensdag 11 mei.

Vertraging nieuwbouw IKC De Noord
Helaas heeft de nieuwbouw en de
tijdelijke huisvesting vertraging
opgelopen, op verzoek van de
gemeente sturen wij u dit bericht waarin
staat toegelicht hoe de vertraging is
ontstaan en wat het nieuwe tijdpad is.
Het nieuwbouwproject IKC De Noord
loopt vertraging op. Dit komt doordat
het realiseren van tijdelijke huisvesting
voor de school in de P.C. Hooftstraat
langer duurt. Het doel was om het
tijdelijke schoolgebouw vóór de
zomervakantie 2022 te plaatsen. Maar
vanwege de hoge kosten is hiervoor een
aanbesteding nodig volgens Europese
richtlijnen. Dit kost meer tijd. Daarnaast
is de beschikbaarheid van tijdelijke
schoolgebouwen beperkt in verband
met opvang van Oekraïense
vluchtelingen. Het doel nu is om
basisschool De Noord en de peuters
van Yes! Kinderopvang van juli 2023 tot
en met augustus 2024 tijdelijk te
huisvesten op de P.C. Hooftstraat. Van
september 2022 tot april 2023 komt op
deze locatie wel de tijdelijke sporthal,
omdat sporthal Drievliet dan
gerenoveerd wordt. Nieuwbouw IKC
De Noord is klaar bij start schooljaar
2024. De vertraging betekent dat de
verhuizing naar het nieuwe IKC De
Noord niet in de kerstvakantie 2023
plaatsvindt, maar in de zomervakantie
van 2024. Hierdoor hebben we meer tijd
voor het vinden van een aannemer voor
de nieuwbouw. Dat valt in deze tijd niet
mee. De coronaperiode heeft geleid tot
stijgende kosten en een overspannen
bouwsector.

Er zijn onder andere problemen
met het leveren van bouwmaterialen en er is te weinig
personeel. De ouders en andere
direct betrokkenen bij de
nieuwbouw van IKC De Noord
krijgen maandag deze informatie te
horen.
Project Vet Gezond
Afgelopen januari zijn we gestart
met het project Vet Gezond.
Binnenkort staat de volgende
meting op het programma, waarin
we gaan zien of de eerste periode
ervoor heeft gezorgd dat de
conditie van de kinderen is
verbeterd. Iedere week doen ze
twee keer een Weekly Mile, waarbij
er afwisselend wordt gerend en
spelletjes worden gedaan. Tot en
met juni loopt het project door en
staan er nog wat activiteiten op het
programma. Zo zullen de kinderen
binnenkort smaaklessen krijgen,
waarbij ze gaan koken. In dit
project werken we samen met de
gemeente, het CJG, Facet en een
diëtist van voedingsadviescentrum
De Winter. Mocht u zelf vragen
hebben over de gezondheid of het
gewicht van uw kind, dan kunt u
altijd terecht bij onze schoolverpleegkundige Lisa van der
Klooster
(l.van.der.klooster@cjgrijnmond.nl).
Ook de diëtist Laura van Dijk
(lauravandijk@dewinter.nl) staat
open voor vragen.

Kijkavond
Donderdagavond 7 april jl. was een
gezellige kijkavond voor de ouders en
de kinderen voor de afsluiting van het
schoolthema ‘Wij reizen de wereld
rond’. Kinderen hebben vol trots hun
werk laten zien aan alle
belangstellenden.
Daarnaast was er ook
een speurtocht door
de school, waar de
kinderen in elk lokaal
op zoek konden gaan
naar de antwoorden.
De winnaars van de
speurtocht van de
kijkavond zijn
bekend;
Jules(kleuters), Jayden (middenbouw) en
Nourhane (bovenbouw). Goed gedaan
en veel plezier met jullie prijs uit het
Wereldmuseum.

Ook willen we de A-team ouders
bedanken voor hun inzet die avond.

Yes Kinderopvang
Het was een drukke maar gezellige tijd
op de peuterspeelgroep en de
buitenschoolse opvang. De peuters
hebben de afgelopen weken hard
gewerkt aan het thema verkeer. We
leerden hoe je goed moet kijken bij een
zebrapad en dat bij het verkeers-licht
rood betekent stoppen en groen
betekent dat je mag doorrijden.

Bij de buitenschoolse opvang gingen we
deze weken reizen door Holland en
hebben we heel wat geknutseld en
gebakken.

Het was heel fijn om met de kijkavond
weer zoveel ouders, opa's, oma's en
andere belangstellenden in de school te
mogen begroeten.

De peuters hebben vorige week
meegedaan met de Engelse dag.
Het was leuk (en ook best een
beetje spannend) om 's ochtends
samen met alle leerlingen van
school de dag te openen. Samen
met Benny hebben we verschillende
foto's van Engeland bekeken en
daarbij ook filmpjes gezocht op het
digibord. We hebben de kleuren
van Engelse dropjes geoefend en
natuurlijk mochten we deze ook
proeven!
Wereldmuseum
De afgelopen weken zijn de
groepen 3 t/m 5 op bezoek
geweest bij de buren van de
Superstraat in het Wereldmuseum
Rotterdam. Ze zijn o.a. bij de Toko
geweest, hebben ontdekt welke
feesten ze allemaal vieren en
hebben de buurman geholpen met
zijn kunstwerk. We hebben het erg
naar ons zin gehad! Hulpouders
bedankt voor het rijden!

De groepen 6 hebben het bezoek
aan het Wereldmuseum nog
tegoed. De groepen 7 en 8 zullen
ook nog op excursie gaan.

Paasviering
Wat een fijn paasfeest was het op
school.
Alle kinderen van de hele school
hebben genoten van een lekkere
paaslunch, deze lunch is mogelijk
gemaakt door alle ouders en in het
bijzonder door de moeders uit het Ateam, bedankt hiervoor!
De kleuters hebben samen met twee
heuse paashazen eieren gezocht en
gevonden in de schooltuin!

Engelse dag
Afgelopen donderdag 14 april was de
Engelse dag bij ons op school. Wij zijn
een Earlybird school. Wat betekent
dat we in alle groepen Engels
aanbieden. Van groep 1 tot 8 en zelfs
de peuters krijgen al Engels. Ieder jaar
vieren we een dag lang de Engelse
taal, zo ook afgelopen week. De dag
werd feestelijk geopend op het plein.
Het plein stond vol met alle kinderen,
de ouders en de leerkrachten van de
school. Met de vele Engelse
vlaggetjes, The Royal Queen en de
Engelse wachter was het feest
compleet. De kinderen hebben
gedanst op een Engels lied, waarna
iedere groep een koffer mee kreeg vol
Engelse spullen om de dag mee te
starten.

Er zijn veel Engelse activiteiten, lessen
en spellen gedaan in de groepen. In
de middag (tijdens de opa en oma
middag) kwamen de opa’s en oma’s
van de kinderen naar school, om ook
mee te doen met de Engelse
activiteiten.

Groep 7 en 8 zijn deze weken ook
gestart met een een
internationalisering project van
Eumind over 'food'.
We hebben contact met een
basisschool in India. We gaan het
hebben over de cultuur en
verschillen/overeenkomsten tussen
onze landen.
Maar we focussen ons ook vooral op
de eetcultuur in onze beide landen.
De kinderen van groep 7 en 8 krijgen
de komende weken Engelse lessen
over India. Een aantal kinderen
hebben al real life contact gehad via
Zoom met de kinderen uit India. Dit
natuurlijk allemaal in het Engels. Het
project zal ongeveer 6 weken duren.

Techlab
Binnen onze zaakvakken, bieden wij ook
techniekonderwijs aan. De groepen 6
t/m 8 zijn de afgelopen weken naar het
Gemini College geweest en hebben daar
verschillende lessen gehad bij de
Techplek. De groepen 6 hebben de
Ontdekmodule gedaan. De groepen 7
en 8 zijn bezig geweest met het thema
'Voeding en natuur'.
Bij de Techplek maken de kinderen
kennis met de 7 werelden van techniek.
Denk hierbij onder andere aan het
werken met hout, 3D printer,
lasersnijder, drones, fotografie, robotica
en nog veel meer. Alle doelen van
Wetenschap & Technologie komen aan
bod bij het volgen van de modules.
De kinderen zijn na onderzoek gedaan
te hebben, praktisch bezig geweest en
hebben veel gedaan en vooral veel
geleerd. Aankomend schooljaar zullen
we hier weer verder mee gaan en zullen
we dit meerdere keren per schooljaar
aan bod laten komen.

Koningsspelen

Vandaag hebben wij meegedaan aan de
10e editie van de Koningsspelen. Op het
plein hebben we de dag gezamenlijk
geopend met het lied ‘FitTop10’.
We hadden echte danseressen die met
ons gingen dansen. Gedurende dag
hebben we op beide pleinen
verschillende oud Hollandse spelletjes
gedaan. En tussen de middag hebben
we genoten van een heerlijke
Koningslunch. Ook willen wij de
hulpouders en de ouders van het
A-team bedanken voor hun hulp.
Na deze gezellige dag kunnen we
heerlijk gaan genieten van de
meivakantie. Een fijne vakantie allemaal.

Centrum voor Jeugd en gezin
Mocht u recent gescheiden zijn of merkt
u dat uw kind nog moeite heeft met de
scheiding dan heeft het Centrum voor
Jeugd- en Gezin-trainingen om
hiermee om te leren gaan. Voor
kinderen in echt-scheidingssituaties
gaat 11 mei de ‘Kies training’ starten.
Via onderstaande link is meer info en
aanmelden mogelijk.
https://centrumvoorjeugdengezin.nl/cur
sus/bar-kies-kinderen-enechtscheiding?startDate=1646830800&
endDate=1646836200

