
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                        

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 9 nummer 1 – 17 september2021 

Algemeen nieuws                                                                   

Het schooljaar is alweer een aantal 
weken oud. Namens het team van                
de Noord willen we alle ouders en 
leerlingen een goed schooljaar 
toewensen. 
 

MR informatie ouderavond 

Woensdag 21 september a.s. 

organiseren wij een MR ouderavond 

voor u met de navolgende 

onderwerpen; de nieuwbouw en 

tijdelijke huisvesting, sociaal emotioneel 

leren, Engels op de Noord en een 

workshop vanuit het Centrum Jeugd en 

Gezin. Deze avond begint om 19.15u. U 

kunt zich aanmelden via de link in het 

parro bericht van afgelopen dinsdag. 

Graag zien wij u deze avond. 

 

 

Belangrijke data:                                        
☺ Maandag 19 september ‘A-team’ 

☺  Woensdag 21 september “MR 

ouderavond’  

 

☺ Vrijdag 23 september ‘Toneelessen’ 

 

☺ Maandag 26 september ‘MR’ 

 

☺ Vrijdag 30 september ‘Toneelessen’ 
 

☺ Woensdag 5 oktober start 

“Kinderboekenweek’ 

 

☺ Woensdag 19 oktober ‘Kijkavond 

Kinderboekenweek’ 

 

☺ Vrijdag 21 oktober ‘Studiedag voor 

het team’, leerlingen zijn vrij 

 

☺ Vrijdag 21 oktober ontvangt u de 

volgende nieuwsbrief   

 
 

Brengen en halen 

Om op tijd te kunnen starten met de 

lessen, werken we op de Noord met 

een inlooptijd. Voor alle groepen gaat 

de deur 10 minuten voor schooltijd 

open (8.20 uur), zodat we om 8.30 uur 

met de lessen kunnen beginnen. 

           

School op Seef – Schoolbrengweek 

12 september t/m 16 september 

De Noord heeft ook dit jaar mee 

gegaan met de Schoolbrengweek van 

SCHOOL op SEEF. 

Dit is een week waarin we met 

leerlingen besproken hebben hoe zij 

naar school komen. Besproken is dat 

lopend of op de fiets naar school 

komen het beste is, want lopen of fietsen 

naar school is: 

•Goed voor je gezondheid en 

bewegen bevordert je leerprestaties, 

•Goed voor de verkeersveiligheid bij 

school, 

•Goed voor de verkeersvaardigheid 

van de kinderen, 

•Goed voor het milieu, 

•en het is nog eens leuk ook! 

Afgelopen woensdag hadden wij de 

rode en groene kaartenactie om de 

verkeersveiligheid rondom de school 

goed in kaart te brengen en 

ouders/verzorgers en kinderen te 

laten weten of zij de verkeersregels 

juist hanteren. Dit onder leiding van 

de wijkagent, een aantal groep 8 

leerlingen, de verkeerscommissie. 

Wij hebben enorm veel groene 

kaarten uit mogen delen! 

 

Nieuwsbrief  
Jaargang 10 nr. 1 -  16 september 



 
 

 

 

 

  

Schoolthema ‘Gi-Ga-Groen’                   

Maandag 12 september zijn wij in alle 

groepen gestart met het schoolthema  

‘Gi-Ga-Groen’.  

 
Tot en met 19 oktober a.s. staan op de 

Noord veel activiteiten in het teken van 

de natuur.  

Hiermee sluiten wij aan bij het thema 

van de Kinderboekenweek.  

De Kinderboekenweek is van 5 t/m 19 

oktober. Tijdens de kijkavond staat er 

een kinderboekenkraam. Waar u de 

nieuwste kinderboeken voor uw kind 

kunt aanschaffen. Uw kind kan dan 

lekker lezen en wij kunnen door deze 

verkoop ieder jaar weer veel mooie 

nieuwe boeken voor de bibliotheek in 

onze school aanschaffen.  

 
 

1050-Soortendag in de 

Zwijndrechtse Waard 

Zaterdag 17 september organiseert 

stichting natuurbeheer Waalbos i.s.m. 

Natuurvereniging IJsselmonde een 

1050 soortendag in de Zwijndrechtse 

waard. De Zwijndrechtse waard ligt 

ten zuiden van de Waal tot aan de 

Oude Maas en de Noord in het 

oosten. Het gebied omvat H.I. 

Ambacht, Zwijndrecht en een deel 

van Heerjansdam en Ridderkerk met 

natuurgebieden: 

Sandelingenambacht, Hooge 

Nessepolder, Develgebied, Waalbos 

en gebieden langs Oude Maas (zie 

kaartje). Op deze dag willen we in de 

Zwijndrechtse waard zoveel mogelijk 

verschillende soorten uit de natuur 

vinden: vogels, vlinders, insecten, 

planten, vissen, mossen, 

paddenstoelen, bomen, etc. 

Jongeren kunnen dan met 

ObsIdentify op hun telefoon een 

onderlinge wedstrijd houden wie de 

meeste planten, insecten, 

waterdiertjes, etc kan identificeren. 

Daar zijn ook prijsjes mee te winnen. 

(Dan kunnen ze langs komen in de 

ijsvogel, Waalweg 9a in Rijsoord.) 

Instructie: Een account aanmaken via 

de computer bij www.waarneming.nl 

Dan de app obsmapp (verrekijkertje) 

op telefoon downloaden en 

installeren via Playstore of Apple 

store. Met deze kun je identificeren 

en de waarneming ook meteen 

vastleggen. 

 

 

Dan app openen en waarneming + 

klikken, dan kun je onderaan de 

pagina kiezen voor camera en een 

foto maken. 

Daarna kun je onderaan de pagina 

kiezen voor identificeren. 
Dan geeft de app aan welke soort(en) 

het kunnen zijn. 

Als je klikt op deze soort en dan klikt 

op opslaan, dan wordt de waarneming 

opgeslagen en telt ie mee voor jouw 

lijst. 

Er zijn ook diverse activiteiten op deze 

dag. Voor meer informatie 

zie: https://www.natuurvereniging-

ijsselmonde.nl/17-september-1050-

soortendag-in-de-zwijndrechtse-

waard/ 

 

http://www.waarneming.nl/
https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/17-september-1050-soortendag-in-de-zwijndrechtse-waard/
https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/17-september-1050-soortendag-in-de-zwijndrechtse-waard/
https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/17-september-1050-soortendag-in-de-zwijndrechtse-waard/
https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/17-september-1050-soortendag-in-de-zwijndrechtse-waard/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouden Weken 

De eerste weken van het nieuwe 

schooljaar zitten er al weer op. In 

deze belangrijke Gouden Weken 

leren onze leerlingen elkaar en hun 

leerkracht (opnieuw) kennen. Samen 

met hun leerkracht werken zij aan 

groepsvorming en een goede sfeer in 

de klas. De leerkrachten weten dat 

groepsvorming altijd in verschillende 

fases gaat en begeleiden dit met 

activiteiten, lessen en gesprekken.  

Zo zijn er in alle klassen samen 

groepsafspraken gemaakt en oefenen 

we in de hele school de schoolbrede 

gedragsverwachtingen in. In de lessen 

van Kwink, onze methode voor 

sociaal emotioneel leren, gaat het in 

deze weken over duidelijk maken wat 

je wilt zeggen, doen wat je zegt, 

afspraken maken en samen bouwen 

aan een veilige groep. 

Met Klasbouwers en Teambouwers en 

andere coöperatieve werkvormen 

oefenen de kinderen sociale 

vaardigheden, zoals luisteren naar 

een ander, over jezelf vertellen, 

overeenkomsten en verschillen bij 

elkaar ontdekken en waarderen. 

 

 

We investeren de eerste weken in 

sterke groepen en een veilig klimaat, 

omdat de leerlingen en de 

leerkrachten daar de rest van het 

jaar van profiteren.  

Een fijne en veilige groep is de basis 

voor goed leren! 

 

Wilt u meer weten over hoe wij op 

school werken aan een veilig klimaat 

en sociaal emotioneel leren?                 

Kom dan naar de informatieavond 

op woensdag 21 september. Wij 

hopen u daar te zien! 

 

 

 

Ouderbijdrage 2022-2023 

U heeft afgelopen week een bericht 

ontvangen over de ouderbijdrage. Dit 

bericht heeft u ontvangen via 

schoolkassa. 

Wanneer u kiest om in termijnen te 

betalen, zal dit gaan over een periode 

van 11 maanden, €3,60 per kind per 

maand. 

In de flyer kunt u zien waar het A-team 

deze ouderbijdrage onder andere voor 

gebruikt. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   


