
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                        

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 9 nummer 1 – 17 september2021 

Algemeen nieuws                                                                   

In deze nieuwsbrief krijgt u informatie 

over diverse activiteiten die de 

komende weken plaatsvinden. 

Houdt u ook de website en onze 

Facebook pagina in de gaten voor 

nieuwtjes en foto’s van activiteiten. 

Daarnaast wenst het team van de 
Noord iedereen een fijne 
herfstvakantie. 

 
Ontbijt op het gemeentehuis 

Ridderkerk 

Vrijdag 7 oktober jl. heeft groep 5/6 de 

locoburgemeester Fleur Stip ontmoet. 

De groep was uitgenodigd om met haar 

in de raadzaal te komen ontbijten in  

het kader van het Nationaal 

Schoolontbijt. Ze heeft verteld wat er 

zich allemaal afspeeld in de raadzaal en 

natuurlijk waarom een gezond ontbijt 

belangrijk is. Na afloop kregen de 

kinderen nog een tasje met leuke 

spulletjes van de gemeente. De 

kinderen hebben het erg naar hun zin 

gehad.  

Bedankt voor de uitnodiging Gemeente 

Ridderkerk! 

 

Belangrijke data:                                        
☺ Vrijdag 21 oktober ‘Studiedag voor 

het team’, leerlingen zijn vrij 

☺ Maandag 24 oktober t/m 28 

oktober ‘Herfstvakantie’ 

☺ Maandag 31 oktober ‘A-team 

overleg’ 

☺  Maandag 7 november ‘Week van 

de mediawijsheid’ 

 

☺ Woensdag 9 november ‘Nationaal 

Schoolontbijt’ 

 

☺ Maandag 14 november 

‘Rapportavond’ 

 

☺ Vrijdag 18 november ontvangt u de 

volgende nieuwsbrief   

 
 

Raff uit groep 7b, Lotte uit groep 3/4 

en Jaden van de Gorilla's mogen zelf 

een boek gaan uitzoeken in de 

boekwinkel. Veel leesplezier! 

 

Kinderboekenweek en kijkavond 

De Kinderboekenweek 2022 is dit jaar op 

de Noord niet zomaar voorbij gegaan. In 

alle klassen is hard gewerkt aan het 

thema 'Gi-Ga-Groen'.  

Daarnaast zijn alle groepen naar een 

leuke voorstelling geweest, op locatie of 

in het theater ‘Het Plein’.                                      

Voor onze bibliotheek hebben we leuke 

nieuwe boeken aangeschaft.  

 
 

Afgelopen woensdagavond werd de 

kijkavond druk bezocht, de ouders 

konden samen met hun kind(eren) het 

werk van haar of zijn kind bewonderen in 

de klas. Er waren deze avond veel 

speurneuzen die meededen met de 

speurtocht door de school. Niet iedereen 

heeft alle vlinders bij de peuters kunnen 

vinden of de aap bij het raam in groep 6 

zien hangen.                                                      

Maar deze 3 kanjers hadden het allemaal 

goed en hebben gisteren hun prijs in 

ontvangst mogen nemen. 
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Voorleeswedstrijd 

Afgelopen donderdag streden Chloë en 

Megan uit groep 7A, Ilse en Sterre uit 

groep 7B en Caden en Oumniya uit 

groep 8 om de titel van Voorlees-

kampioen van de Noord. Deze kanjers 

lazen voor op het podium tijdens de 

finale. Wat hebben ze hun best gedaan 

en wat was het fijn om te luisteren! Er 

kon er helaas maar één de winnaar zijn. 

De winnaar van de voorleeswedstrijd van 

de Noord is geworden...... 

Chloë uit groep 7A! 

Hartstikke goed gedaan! Chloë mag zich 

Voorleeskampioen van onze school 

noemen en ons gaan 

vertegenwoordigen in de volgende 

ronde in Ridderkerk! Succes en veel 

plezier! 

 
 

Afscheid juf Marielle                                  

Na de herfstvakantie is juf Marielle niet 

meer werkzaam bij de Noord, zij gaat 

dan starten op een andere basisschool. 

Bedankt voor je inzet en succes.  

 

Start Leerplein  

Na de herfstvakantie gaan we starten 

met het Leerplein. Vindt u het leuk om te 

helpen, laat het weten via de leerkracht 

van uw kind(eren).  

 

 

 

Even voorstellen   

Graag wil ik me aan u voorstellen. Ik 

ben Pamela de Deugd en ben 38 jaar. 

Na de kerstvakantie kom ik werken op 

de Noord. Ik zal op maandag, dinsdag 

en woensdag voor groep 4 staan.         

Ik werk nu nog op   

een school in  

Rotterdam zuid.  

Ik heb hier 17 jaar  

gewerkt en de  

meeste jaren heb ik  

voor de middenbouw 

groepen gestaan.  

In mijn vrije tijd ga ik graag met mijn 

kinderen op pad. Ook vind ik het erg 

gezellig om met vriendinnen uit eten 

te gaan en ga ik graag naar onze 

caravan. Ik kijk er erg naar uit om met 

de kinderen, ouders en collega’s van 

de Noord samen te werken.           

 

Week van de Mediawijsheid 

Jaarlijks wordt landelijk de ‘Week 

van de Mediawijsheid’ 

georganiseerd. Dit schooljaar is de 

‘Week van de Mediawijsheid’ van 4 

november t/m 11 november. 

Het thema van deze week is;  

'Like en Cancel' en gaat over het 

stimuleren van sociaal gedrag 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. 

 
 

Nationaal Schoolontbijt 

Op woensdag 9 november a.s. 

hoeft uw kind niet thuis te 

ontbijten! Van maandag 7 november 

tot en met vrijdag 11 november vindt 

de 20e editie van Het Nationaal 

Schoolontbijt plaats. Wij ontbijten 

woensdag 9 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. Wel 

vragen we u alvast om die dinsdag 

een bordje, bestek en beker mee te 

geven voor het ontbijt, zodat wij niet 

onnodig afval veroorzaken. 

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. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociaal Emotioneel Leren op de 

Noord 

Woensdag 21 september jl. hebben 

wij op school een MR-thema-avond 

gehouden. Daar heeft u kunnen 

horen hoe wij structureel en 

preventief werken aan een veilig 

schoolklimaat en het sociaal 

emotioneel leren van onze leerlingen. 

Goed om te horen van de deelnemers 

dat ze het als een nuttige en leerzame 

avond hebben ervaren! Wij hopen op 

de volgende informatieavond nog 

meer ouders te zien! 

 

De Gouden Weken lopen op hun 

eind. De groepen hebben hun juf en 

of meester leren kennen, maar ook 

elkaar opnieuw ontdekt. Afspraken 

over dit schooljaar zijn met elkaar 

gemaakt en er wordt samen gewerkt 

aan een veilige groep, de basis voor 

het hele jaar. In deze eerste weken 

verloopt dit proces eerst stormend en 

daarna rustiger, dat hoort erbij en is 

een normaal proces bij 

groepsvorming. De startgesprekken 

zijn geweest en zo helpt u als ouder 

mee aan een goede samenwerking 

tussen school, kind en ouders.  

In gesprek blijven met elkaar vinden 

wij belangrijk. Om ook met uw kind in 

gesprek te gaan over hoe het op 

school gaat, vindt u hieronder een 

vragenkaartje om thuis te gebruiken 

als inspiratie. 

 

 

 

 

Na de herfstvakantie gaan de 

kinderen in de Kwink lessen aan de 

slag met de volgende doelen: 

-Besef hebben van jezelf 

Werken aan zelfvertrouwen. 

-Besef van de ander 

Complimenten geven, aanvoelen 

wat de ander voelt en hoe hij zal 

reageren. Verschillen tussen 

klasgenoten herkennen en 

waarderen. 

-Zelfmanagement 

Doorzetten in moeilijke situaties. 

 

Het Leerplein zal na de herfstvakantie 

ook weer starten. In de komende 

periode zullen daarom onderstaande 

gedragsverwachtingen in de hele school 

extra aandacht krijgen. 

 

 
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.   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   


