
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                        

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
 

Sinterklaasviering 

Het was weer een bijzonder geslaagd 

feest. De kinderen van de groepen         

1 t/m 4 hebben verschillende dansjes   

en liedjes gezongen voor Sint en zijn 

pieten bij het podium.  

        
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 

hadden ontzettend hun best gedaan om 

fantastische surprises te maken voor 

elkaar! Wat een gezellig Sinterklaasfeest 

hebben wij gehad! 
 

Kerstvoorstelling                                

Afgelopen maandag hebben de 

kinderen van groep 7 een kerst- 

voorstelling gedaan voor alle kinderen 

van de school. Tijdens de voorstelling 

zijn er mooie kerstliedjes gezongen, 

wensen en gedichten uitgesproken en 

zelfs stukjes gespeeld op instrumenten. 

Dat hebben ze heel knap gedaan! 

     
 

Belangrijke data:                                        
☺ Vrijdag 2 december t/m 6 januari 

‘Kerstvakantie’          

☺ Vrijdag 20 januari ontvangt u de 

volgende nieuwsbrief   

 
Namens het hele team willen we u 

alvast hele fijne feestdagen wensen en 

een voorspoedig en gezond 2023! 

 
Formatie vanaf 09-01-2023 

Zoals aangegeven zijn er een aantal 

wisselingen in de groepsbezetting 

geweest. Bij deze de nieuwe indeling 

vanaf de kerstvakantie.  

Gekko’s: Demi Bosman 

Guppy’s: Ramona Heck en Sabrina v.d. 

Greijn 

Gorilla’s: Nina van Andel 

Groep 3: Amber Joosen 

Groep 3/4: Michelle van Krimpen en 

Natasja Zuidema 

Groep 4: Pamela de Deugd en 

Michelle Souljé 

Groep 5: Naomi Vat en Terence 

Roterman 

Groep 5/6: Allychia Dhanpat 

Groep 6: Monica de Jong 

Groep 7A: Sylvana Verlinden en 

Thelma van der Hulst 

Groep 7B: Youri van Pelt en Elisa 

Cerutti 

Groep 8: Mitchel van der Spoel   

Kerstviering 

Woensdagavond hebben alle kinderen 

genoten van het kerstdiner. Er waren 

weer heerlijke gerechten gemaakt, 

ouders bedankt hiervoor! 

De kinderen zagen er prachtig uit en het 

was erg gezellig in de klassen. Ook op 

het plein en op het Leerplein was het erg 

gezellig. Er zijn veel, door de kinderen 

versierde kaarsen, verkocht. De 

opbrengst hiervan gaat naar het goede 

doel “Het vergeten kind”. 

De warme chocomel, glühwein en 

oliebollen voor de ouders/ verzorgers 

zorgden ervoor dat ook zij niet met 

honger naar huis gingen.  

Elsa, Olaf en de Kerstman zijn met veel 

kinderen op de foto geweest! De 

Kerstman is ook in alle groepen op 

bezoek geweest. 

A-team moeders bedankt voor de 

organisatie! 
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Schaatsbaan Koningsplein 

Afgelopen week hebben de groepen 3, 

3/4, 5/6, 6, 7a en 7b mogen genieten op 

de schaatsbaan.                                                     

De andere groepen zijn vorige week al 

geweest.  

Bedankt Facet Ridderkerk en Gemeente 

Ridderkerk, onze kinderen hebben het 

geweldig leuk gehad!  

 

   
 

 

Afscheid juf Sarah                                   

Juf Sarah van de Gorilla’s gaat ons helaas 

verlaten vanwege een verhuizing naar 

Haarlem en zal na de kerstvakantie niet 

meer terugkeren naar onze school.                                  

Wij zullen haar missen, maar wij zijn 

enorm dankbaar voor haar inzet.  

Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat 

door interne verschuivingen er na de 

kerstvakantie een fulltime groeps-

leerkracht de Gorilla's les komt geven. 

Juf Nina zal per 9 januari 2023 de 

groepsleerkracht van de Gorilla’s 

worden. 

 

Even voorstellen 

Mijn naam is Deborah den Boer. Ik 

ben sinds 1 december werkzaam op 

de Noord als intern begeleider van de 

kleutergroepen en de groepen 3.           

Na het behalen van mijn pabo 

diploma heb ik op verschillende 

plekken in het speciaal en reguliere 

onderwijs gewerkt. Vorig jaar heb ik 

mijn opleiding tot intern begeleider 

afgerond en nu ben ik met veel 

enthousiasme begonnen aan mijn 

nieuwe uitdaging op de Noord.  

Ik woon met mijn man, dochter van 

13, zoon van 9 en onze teckel in 

Nieuw- Lekkerland. In mijn vrije tijd 

wandel ik graag met de hond, of 

onderneem dingen met mijn gezin. Ik 

hoop binnenkort kennis met u te 

maken.  

 

                   
 

Bericht van de expertgroep sociaal- 

emotioneel Leren 

Wat een warme en speciale Sint- en 

Kerstperiode hebben we gehad op 

school! De afgelopen weken stonden 

in het teken van een goede sfeer, niet 

alleen in de klas, maar juist ook in de 

hele school. Wij zagen geregeld 

buddy-activiteiten: bovenbouw 

leerlingen die met de jongsten van 

onze school Sint-verlanglijstjes 

maakten en samen knutselden voor 

Kerst. Mooi om te zien hoe zowel de 

jongere als de oudere kinderen daar 

plezier in hadden. 

Tegelijkertijd hebben we in de pauzes 

de regels wat aangescherpt, om te 

zorgen voor meer rust en spelplezier 

voor alle kinderen. We zien hierdoor 

nieuwe spelvormen en contacten 

ontstaan op het plein wat ook weer 

ten goede komt aan de onderlinge 

relaties van onze leerlingen. 

Na twee weken Kerstvakantie zal het 

proces van groepsvorming in de 

klassen voor een deel opnieuw 

beginnen. Net als aan het begin van 

het schooljaar, zullen de leerkrachten 

dan extra aandacht besteden aan het 

wij-gevoel met KlasBouwers en 

Teambouwers en andere 

groepsvormende activiteiten. 

Tegelijkertijd worden ook de 

klassenafspraken samen opgefrist om 

te zorgen dat iedereen zich veilig 

voelt, zich weer onderdeel voelt van 

de groep en goed tot leren kan 

komen.  



 
 

 

 

 

 

 


