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Beste ouders/verzorgers,

Onze school is de afgelopen weken wederom erg positief in het nieuws gekomen. Zo
stond Guusje uit groep 8 in de krant. Ze heeft de voorleeswedstrijd gewonnen en
mag nu door naar de provinciale ronde. Top natuurlijk! Heel veel succes alvast.
Het bezoek van de burgemeester en wethouders was waardevol en geslaagd. Dat
zorgde voor positieve berichtgeving in de krant.
De MR, OR werden vertegenwoordigd tijdens het bezoek van de burgemeester en
wethouders. Zowel deze ouders als het team en het bestuur van onze stichting
hebben zich laten horen deze middag. Er is vooral gesproken over de krimp in deze
regio. Natuurlijk hebben wij en de ouders het over onze school en Noordijk gehad.
Dat leverde waardevolle gesprekken op. De hoofdvragen: Hoe is Noordijk leefbaar
te houden? Hoe kunnen we de school houden?
Er is geen antwoord op gekomen, deze vragen zijn er al lang en zullen alleen maar
meer de overhand krijgen. Helaas moet ik aangeven dat ook de school maar heel
weinig nieuwe leerlingen krijgt…. Er is bijna geen instroom. Dat is geen geheim. We
werken er immers al jaren aan om dit te veranderen!
Onze school staat bijna wekelijks positief in een krant of op een nieuwssite, we laten
zien dat we er zijn, we werken op de meest moderne manieren. Daar gaan we mee
door. Samen met u als ouder en bewoner van Noordijk laten we zien dat we er toe
doen en dat een dorpsschool veel meer is dan alleen een school. Het is een spil in
een kleine gemeenschap!
Rapport
Over ruim een week, ontvangt uw kind het rapport. Dit is een ander rapport dan u
gewend bent! Omdat er veel veranderd is op school, is ook het rapport veranderd.
Het team heeft er hard aan gewerkt om een zo volledig mogelijk rapport
te ontwerpen. En dat is gelukt, mag ik met trots zeggen.
In de bijlage alvast wat uitleg en informatie rondom het rapport.

Ouderavond
Op de gele tafels in de school liggen de intekenlijsten voor de oudergesprekken.
Echter, de groep 8 gesprekken duren wat langer. Dit zijn 20 minuten gesprekken en
uw kind mag daarbij aanwezig zijn. Dit gesprek zal over de behaalde resultaten
gaan maar ook over de keuze voor voortgezet onderwijs.
Staken
De onderwijsvakbonden organiseren op
vrijdag 15 maart een landelijke staking voor
zowel het basis- en voortgezet als het hoger
onderwijs. Ze willen meer geld voor salarissen
en verlaging van de werkdruk. Het zou de
eerste keer in Nederland zijn dat het gehele
onderwijs staakt.
Inzet van de staking is een structurele jaarlijkse investering van 4 miljard euro: 3
miljard voor het basis- en voortgezet onderwijs en een miljard voor de hogescholen
en universiteiten.
"Het water staat het onderwijs aan de lippen", zegt Henrik de Moel van de Algemene
Onderwijsbond (AOb) in het NOS Radio 1 Journaal. "De tekorten nemen toe en het is
heel moeilijk om mensen te vinden die voor de klas willen staan, ook in het
middelbare en beroepsonderwijs. En als je kijkt naar de instroom bij de
lerarenopleidingen wordt het de komende jaren alleen maar moeilijker."

Ook de Tormijnschool staakt. Dat betekent dat uw kind op 15 maart vrij is.

NL Doet
Op 15 en 16 maart staat NL Doet gepland, de landelijke vrijwilligersdagen om klussen
te klaren. Op 15 maart doet de school niet mee, ivm staken. Maar op 16 maart willen
we, de ouderraad en graag veel hulpouders en wat leerkrachten, wederom klussen
klaren in en om de school.
Tijdens de week van de oudergesprekken ligt de inschrijflijst voor NL Doet ook op de
gele tafels in school. Komt u ook helpen? Dan kunnen we de school voor alle
kinderen opknappen, opruimen en schoon maken.

Zaterdagochtend 16 maart, 9 uur tot een uur of 13.00. Lunch zit erbij! En
natuurlijk gezelligheid!
Gevraagd: grote aanhanger/wagen om oud meubilair en andere rommel uit
de kelder weg te brengen die ochtend! Graag melden bij Elona.

Luizen moeder ;-)
Na onze oproep in de vorige nieuwsbrief, heeft zich een moeder gemeld! Fijn
natuurlijk! We zoeken nog meer versterking in het luizen pluis team… Wie o wie?
Graag aangeven bij Elona.
Workshops
Ronde 5 start 15 februari! Alweer zoveel aanbod voor de kinderen om hun eigen
talent te onderzoeken en te ontwikkelen. Dit keer kunnen ze kiezen voor:
- Duits leren
- Scheikunde
- Kunst maken op schilderij: gooien met verf
- Korte snelle spellen
- Afrikaanse maskers maken
Op 22 maart is de presentatie, dus noteert u die datum maar vast ;-) Het is altijd
weer hartverwarmend dat er zoveel ouders en of verzorgers zijn tijdens de
presentaties.
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