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Beste ouders/verzorgers, 

 

 

Wat had iedereen een ontzettend lekker en origineel Paasontbijt verzorgd voor de 

ander. Top zeg! De kinderen waren trots, hadden veel zelf gedaan. Maar wij weten dat 

de ouders daar achter zitten, dus dank voor jullie inzet. 

We wensen jullie een heerlijk Paasweekend toe! 

 

 

 

 

NL Doet 

 
Yes, ook dit jaar is er een hele groep ouders met kinderen aan het werk gegaan op het 

plein en in de school. Er is geschilderd, geruimd, gewassen (ramen!) en ingericht. Zo fijn 

en zo nodig. 

We hoorden dat sommige ouders wel hadden gewild, maar niet konden. Vandaar het 

idee om komend schooljaar een klussenlijst vanaf het begin schooljaar rond te laten 

gaan. De klussen hoeven niet perse allemaal op de NL Doet dag. 

 

Dit jaar gaan we de Koningspelen houden op de Tormijnschool. Op vrijdag 20 april 

wordt deze dag op alle scholen in Nederland gehouden. Bij ons op school hebben 

meester Roy en juf Dorien al een leuk programma bedacht. Om dit allemaal goed te 

laten lukken, hebben we ouders nodig! Voor de hele dag zo’n 6 ouders. Maar voor de 

middag meer! Dan houden we een vossenjacht door Noordijk. We zoeken dus mensen 

die vossen willen zijn; ouders,broers, zussen, opa’s, oma’s, het mag allemaal. We hebben 

zo’n 10 vossen nodig! Wie komt er gezellig helpen? 

Geef het zsm door aan meester Roy of juf Dorien.  

 

 

 



Brandoefening 

 
Afgelopen week hebben we een brandoefening gehad. De kinderen bleven rustig, alles 

verliep vlot en binnen 8 seconden was iedereen buiten. Een geruststellende gedachte. 

 
 

 

Zomer in Gelderland 

 
Ons is ter ore gekomen dat Noordijk op tv Gelderland komt. In het programma “Zomer in 

Gelderland”. Hiervoor zoekt men nog trotse Noordijkers die iets willen vertellen voor de 

camera. Het is natuurlijk de kans om Noordijk (nog meer) op de kaart te zetten! De 

opnames vinden plaats op 20 augustus 2018. Mocht u dit willen? Meldt u dan bij meester 

Roy. 

 

  

MR Nieuws 

 

Door het jaar heen krijgen we als MR verschillende documenten voorgelegd. Zoals 

een schoolplan, een begroting, een strategisch beleidsplan enz. De laatste 

vergadering kwam er het schoolondersteuningsprofiel op tafel. Hierin stelt de school 

vast welke ondersteuning kan worden geboden aan leerlingen die dat nodig 

hebben. Deze moet het komende jaar worden herzien. Het schoolbudget voor het 

komende schooljaar is ons voorgelegd. We hebben hier samen kritisch naar 

gekeken. 

Er wordt flink gewerkt aan het door ontwikkelen van de toekomstvisie. 

Er is een nieuwe wet WMS waardoor de MR meer bevoegdheden krijgt bij fusies. 

We zijn geattendeerd op “mijn gezonde school”. Hier gaan we naar kijken. Het 

komende schooljaar willen we in ieder geval graag eu-schoolfruit. Hiervoor kunnen 

scholen zich aanmelden en kinderen krijgen dan 20 weken 3 stuks verschillende 

soorten groentes en fruit in de klas om zo het eten van groente en fruit te stimuleren. 

Het kan zijn dat hiervoor ouders gevraagd worden om, indien nodig, fruit/groentes 

te snijden. 

In de klassen worden behaalde cijfers van de leerlingen klassikaal besproken. De juf 

of meester kan er op deze manier op toezien hoe kinderen op elkaar reageren en 

hier adequaat op reageren indien nodig. Hierdoor leert een kind omgaan met 

teleurstellingen of vreugde over een behaald cijfer van zichzelf (en dat van een 

ander). 

 



Schaaklessen aanbod 

 
Om kinderen te leren schaken is er de mogelijkheid om na schooltijd een workshop 

schaken te volgen. We bieden dit aan voor kinderen vanaf groep 4 t/m 8. De workshop 

wordt gegeven door een professionele leraar schaken en dit gebeurt gewoon op 

school! De lessen zijn op de maandagmiddag. Het betreft een workshop voor 5 keer 

een uur les. Kosten zijn 15 euro per kind. Mocht uw kind mee willen en kunnen doen, wilt 

u dit dan middels een mailtje naar elona@tormijnschool.nl kenbaar maken? Bij ongeveer 

10 kinderen gaat de workshop door.  

 

 

 

Buiten spelen met eigen materialen 

 
Het mooie weer komt er weer aan. Nog meer buiten spelen dus! We hebben gezien dat 

er volop skeelers, skateboarden, knikkers en andere materialen mee worden genomen 

naar school. Dit is prima, mits het veilig is op het plein voor alle kinderen. Wel willen we u 

erop wijzen dat de verantwoording van de spullen bij u als ouders ligt.  

 

 

Om te noteren: 

 
Wanneer en wat wie waar 

 2 april , tweede 

Paasdag vrij 

Iedereen  

 Vrijdag 6 april, Assink 

techniek/proefjes 

Groep 8+ twee ouders 

begeleiding. Nog 1 ouder 

gevraagd!! 

Op ’t Assink Neede 

 Maandag 9 april, 

extra studiedag mbt 

VISIE 

Alle leerlingen vrij!  

 Woensdag 11 april, 

Kinderwerk 

Alle kinderen uit Noordijk ’t Haarhoes 

 Woensdag 11 april, 

schoolvoetbaltoernooi 

Samengesteld team 

groep 6,7,8. 

Voetbalvelden Neede 

 Vrijdag 13 april, 

 IVN uitje  

Groep 6-7-8 Needse achterveld 

 Maandag 16 april, 

schoolzwemmen 

Groep 4-5 Spilbroek 

mailto:elona@tormijnschool.nl


 Dinsdag 17, 

woensdag 18, 

donderdag 19 april 

CITO toets 

Groep 8 Op school. De andere 

groepen (groep 6 en 

7)worden deze dagen 

verdeeld bij andere 

leerkrachten! 

 Vrijdag 20 april, 

Koningsspelen 2018 

Alle leerlingen Op school en in Noordijk 

 Vrijdag 27 april, 

Koningsdag, daarna 

Mei vakantie! 

Iedereen   

 Maandag 14 mei, 

weer starten op 

school 

 Op school 

 

 

 

Tot de volgende Nieuwsbrief, in mei 2018 


