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Algemeen nieuws
De verlengde schooldag is een dienst
InJaargang
deze nieuwsbrief
krijgt
u
informatie
van OZHW, ouders betalen een kleine
9 nummer 1 – 17 september2021
over diverse activiteiten die de
bijdrage in de kosten aan de school. De
komende weken plaatsvinden.
verlengde schooldag zal ingevuld
Houdt u ook de website en onze
worden door personeel van school in
Facebook pagina in de gaten voor
een klaslokaal op school. De kinderen
nieuwtjes en foto’s van activiteiten.
worden in de klas opgehaald om 14.00u
en het aanbod is tot 17.00u. Mocht u
Aanbod verlengde schooldag
meer informatie hierover willen of van
arrangement
dit aanbod gebruik willen maken, neemt
Zoals u vast de afgelopen tijd in het
u dan, zo snel mogelijk, contact op met
nieuws hebt gehoord, zijn de
Ingrid van Rookhuizen.
personeelstekorten binnen de
kinderopvang groot. Helaas kent onze
Meester- en juffendag
samenwerkingspartner, Yes!
Op vrijdag 24 juni a.s. is het meester- en
Kinderopvang, deze personele krapte
juffendag. Op deze dag vieren alle juffen
ook. Dit maakt dat kinderen van de
en meesters hun verjaardag in de klas.
instroomlijst geen zicht hebben op
Voor een verdere invulling op deze dag,
plaatsing op de BSO binnen afzienbare
zult u t.z.t. een bericht van de
tijd. In goed overleg met
groepsleerkracht ontvangen.
Yes!Kinderopvang hebben wij gekeken
naar mogelijkheden om hierin mee te
Vakantieschema van schooljaar
denken. Wij zijn tot een oplossing
2022/2023
gekomen. Voor ouders die geen enkele
Hieronder het vakantieschema voor het
andere vorm van opvang van hun
nieuwe schooljaar, alvast voor in uw
kinderen voorhanden hebben, biedt de
agenda;
school vanaf maandag 22 augustus
Herfstvakantie: maandag 24 oktober
2022 opvang in de vorm van een
2022 t/m vrijdag 28 oktober 2022
verlengde schooldag aan. Om in
Kerstvakantie: vrijdag 23 december 2022
aanmerking te komen voor de
t/m vrijdag 6 januari 2023
verlengde schooldag moet er aan de
Voorjaarsvakantie: vrijdag 24 februari
volgende voorwaarden voldaan worden; 2023 t/m vrijdag 3 maart 2023
- Kind(eren) moeten ingeschreven staan Paasvakantie: (Goede Vrijdag en
bij Yes! Kinderopvang, opgenomen zijn
Paasmaandag) 7 – 10 april 2023
op de instroomlijst en tijdelijk geen
Meivakantie: maandag 24 april 2023 t/m
zicht hebben op plaatsing.
vrijdag 5 mei 2023
- Kind(eren) stromen vanuit de
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
verlengde schooldag door naar de BSO
Pinksteren: 29 mei 2023
van Yes! Kinderopvang zodra daar een
Zomervakantie: vrijdag 7 juli 2023 t/m
plek beschikbaar komt.
vrijdag 18 augustus 2023
Studiedagen 2022/2023: volgen nader.

Belangrijke data:
☺ Maandag 20 juni ‘A-teamoverleg’
☺ Vrijdag 24 juni ‘Zomerfeest’ en
‘Meester/juffendag’
☺ Maandag 27 juni ‘Activiteitenweek
groep 8’
☺ Dinsdag 28 juni ‘Schoolreis kleuters’
☺ Woensdag 29 juni ‘Inloop
rapportavond’
☺ Donderdag 30 juni ‘Sportdag voor
groep 7’
☺ Donderdag 30 juni ‘Musicalavond
voor groep 8’
☺ Maandag 4 juli ‘Laatste schooldag
voor groep 8’
☺ Dinsdag 5 juli ‘Doordraaimiddag
voor de groepen 1 t/m 7’
☺ Donderdag 7 juli ontvangt u de
volgende nieuwsbrief

Doordraaimiddag voor de
groepen 1 t/m 7
Dinsdagmiddag 5 juli a.s. is de
‘Doordraaimiddag’ voor de
leerlingen van de groepen 1 t/m 7.
De leerlingen gaan dan
kennismaken met de leerkracht(en)
voor het nieuwe schooljaar.

MR
Wij willen even u aandacht vragen voor
de MR van de Noord. De
medezeggenschapsraad (MR) van onze
school bestaat uit 8 leden, gelijk
verdeeld over ouders en leerkrachten.
Wij vergaderen ongeveer 6 keer per
jaar. De MR-vergaderingen bieden
ruimte aan ouders, leerkrachten en
directieleden om informatie en
argumenten uit te wisselen en er
worden afspraken gemaakt over
ontwikkelingen op het gebied van
verschillende beleidsterreinen.
Over algemene zaken binnen de school
die ouders in het bijzonder treffen is het
altijd mogelijk contact te hebben met
een lid van de MR. Daarom blijven de
MR leden graag op de hoogte van
hetgeen er onder de ouders leeft. Waar
kunnen wij als MR de school en ouders
bij ondersteunen?
De MR heeft vervolgens de taak om dit
tijdens de vergadering te bespreken en
om zorg te dragen voor een goede
terugkoppeling naar de betreffende
ouder(s).
Wij zijn te bereiken via de mail
mr@denoord.nl en wij zijn ook te
vinden in en rond de school.
Meer informatie over de MR en zijn
leden kunt u vinden op onze website.
Laatste fase van de groepsvorming
Het einde van het jaar is in zicht. Met
nog 3 weken te gaan tot aan de
zomervakantie gaan we de laatste fase
in van de groepsvorming. Dit is de fase
van afscheid nemen.
Voor groep 8 betekent dit afscheid van
elkaar nemen, ergens anders opnieuw
starten.

Soms gaan leerlingen in deze fase
meer op elkaar vitten “afscheid
nemen wordt gemakkelijker als het
verleden minder aantrekkelijk lijkt”.
Of de leerlingen gaan juist meer
ondernemen in groepjes om
daarmee het afscheid uit te stellen.
Leerlingen hebben in deze fase een
leerkracht nodig die hen voorbereidt
op het naderend afscheid en die
ervoor zorgt dat de sfeer goed blijft
tot aan het eind van het jaar. Dit
geldt niet alleen voor groep 8. In alle
klassen wordt aandacht besteed aan
deze fase van afscheid nemen. In de
groepen 1 t/m 7 nemen we afscheid
van elkaar voor 6 weken, van de
leerkracht en misschien wel van
sommige klasgenootjes. Om dit
afscheid goed te begeleiden worden
er activiteiten georganiseerd om het
schooljaar samen goed af te sluiten.
Daarnaast evalueren de leerkrachten
met de kinderen op de resultaten,
maar ook vooral op het proces. Wat
hebben we geleerd dit jaar, waar zijn
we beter in geworden? Waar zijn we
als groep in gegroeid? In deze
laatste fase kunnen ook jongere
kinderen soms wat emotioneler
reageren en wat meer prikkelbaar
zijn. Ze hebben hard gewerkt, veel
geleerd en zijn ze ook gewoon heel
hard toe aan vakantie. Een extra
knuffel en een beetje begrip doen
wonderen. Voor nu wensen wij
iedereen een hele fijne zomer toe.
Geniet ervan, rust goed en blijf
vooral gezond!
Tot volgend schooljaar,
Expertgroep Sociaal-Emotioneel
Leren.

Avond4daagse
Trots zijn wij weer op alle kanjers die de
Avond4daagse hebben gelopen (helaas
niet allemaal hier op de foto), jullie
hebben het super goed gedaan!
Bedankt dames uit het A-team voor de
organisatie! Het was top!

Ga je mee op avontuur bij
Muziekschool Ridderkerk?
In een band spelen, je eerste
danspassjes maken óf heel goed gitaar
of harp leren spelen. Het kan allemaal
bij Muziekschool Ridderkerk in Het
Plein, er zijn zelfs cursussen voor de
allerkleinste kinderen + hun (groot)
ouders. De cursussen starten na de
zomervakantie weer vanaf 5 september.
Wil je eerst alles gratis uitproberen?
Kom dan naar de Open Dag op
zaterdag 20 augustus.
Bekijk de cursussen
op muziekschoolridderkerk.nl. Je kunt
bij Muziekschool Ridderkerk betalen via
de Ridderkerkpas.

