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Beste ouders/verzorgers, 

 

 

Welkom in de winter! De nieuwe kozijnen zitten er nog maar net in en de kou is 

ingetreden. Deze week voelden we dat zeker, want de deuren werden 

geplaatst en de verwarming bleek stuk! Oeps…dus met de jas aan in de klas en 

veel bewegen tussen door. Misschien heeft u het gehoord van uw zoon of 

dochter? 

Dan heeft u ook vast gehoord dat er volop getoetst wordt. De cito toetsen 

worden afgenomen. Iedereen is weer hard aan het werk. En na school? Lekker 

schaatsen in Noordijk, gezellig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek van B&W 

Op dinsdag 29 januari a.s krijgen we bezoek van B&W! De burgermeester en 

wethouders zijn door ons bestuur OPONOA bij ons op school uitgenodigd om te 

praten over de krimp.  

Waarom bij ons? Omdat wij mogen laten zien hoe de school de afgelopen jaren is 

gegroeid in een school met een moderne visie, onderwijs van deze tijd in een 

dorpskern. Samen met GMR, MR, OR en alle ouders is deze kanteling teweeg 

gebracht. Toch zien we krimp, het is een feit in het hele land en zeker in de kleine 

kernen. Daarom de vraag voor de gemeente ambtenaren wat hier aan te doen. 

Wat had al gemoeten? En wat zijn plannen voor de toekomst? De MR en OR gaan 

een presentatie houden vanuit de ouders en bewoners van Noordijk. Een mooie 

kans dus om van ons te laten horen, die kans pakken we. 

We mogen onszelf laten zien en daar zijn we trots op!  

 



Vraag! Vraag! Vraag! Vraag! Vraag! Vraag! Vraag! Vraag! Vraag! Vraag! Vraag! 

Er zijn te weinig luizenpluis ouders. We kunnen niet altijd meer na iedere vakantie 

luizen pluizen hierdoor. Wie kan en wil hier helpen? Graag aangeven bij Elona.  

Vraag! Vraag! Vraag! Vraag! Vraag! Vraag! Vraag! Vraag! Vraag! Vraag! Vraag! 

 

Chromebooks 

 

Ze zijn er! Ieder kind vanaf groep 4 werkt op een Chromebook met 

touchescreen. En we zijn er allemaal enorm blij me en trots op. Nu kunnen we 

ook de vakken wereldoriëntatie 

en engels digitaal bekijken en 

maken. Dus niet meer op de 

gekopieerde papieren versie. 

Veel mooier en van deze tijd.  

We blijven schrijven, sterker nog, 

we gaan extra schrijflessen 

invoeren. Ook deze motorische 

handeling blijft van belang.  

 

 

 

 

 

In verband met de hygiëne vragen wij u om uw kind 

een eigen koptelefoon/ oortjes mee te geven.  
 

 

In het kort: 

Wat ,wanneer wie waar 

Zwemmen 

4 februari 

Groep 3-4 

 

Neede 

 

Presentatie workshops 

8 februari,  

13.00-14.00 uur 

Groep 3-8 

En iedereen die wil 

komen kijken;-) 

Op school 

 

Bewegen op live muziek 

15 februari 

10.00-11.00 uur 

Groep 1-4 

 

In de klas 

 

Start nieuwe 

workshopsronde 

15 februari 

Groep 3-8, hulpouders Op school 

Oudergesprekken 

Week 8 

Alle ouders, op 

inschrijving vanaf week 7 

Bij leerkracht 

zoon/dochter 

  



Rapport mee 

22 februari 

Alle leerlingen  

Voorjaarsvakantie 

25 februari  t/m 1 maart 

 

 

 

Iedereen  

 

 

 

 

 

Tot de volgende Nieuwsbrief ….in februari ! 

 

 

 

 


