Nieuwsbrief
2020-2021
Beste ouders, verzorgers,
Richting einde schooljaar 2020-2021 komen allerlei zaken weer aan bod. Wat twee
jaar geleden vanzelfsprekend was, kan ook dit jaar niet allemaal als vanzelf worden
beschouwd. Daarom moeten we ook dit jaar helaas het een en ander afzeggen of
anders organiseren. Zo kan ons bezoek aan Westerbork voor groep 7-8 bijvoorbeeld
niet doorgaan. Maar de eindavond en musical organiseren we zodanig dat het kan
en mag in deze tijd. Gelukkig kunnen we altijd op uw hulp rekenen! De
voorbereidingen zijn in volle gang. In deze brief vindt u over verschillende activiteiten
meer info. Helemaal onderaan vindt u weer het vertrouwde wie/wat/waar schema,
om in uw agenda over te nemen.
Ook hebben we de afgelopen tijd te maken gehad met Covid besmettingen binnen
de school. Het is te merken dat inval schaars is, gelukkig konden we een paar keer
tegemoet komen doordat Hanneke (ouder kinderen groep 1-2)een
onderwijsbevoegdheid heeft en mocht worden ingezet. Ook binnen de gezinnen in
Noordijk is heel wat getest, al met al niet fijn…
We moeten het er mee doen en dat gaat natuurlijk lukken met uw hulp en begrip!
Samen de schouders er (nog steeds) onder en dan op…naar einde schooljaar 20202021!
En…mocht u zich afvragen hoe het inmiddels met mijn dochter gaat: we zijn weer
thuis! Het was een pittige operatie en helaas zal de komende tijd pittig blijven. Dus
ook hier de schouders eronder.
Dank voor uw wensen! En ook dank voor het invullen van het
oudertevredenheidsonderzoek! We kwamen met onze school uit op een gemiddeld
cijfer van 8.7 ! Dat is een geweldig rapportcijfer.

Kindcentrum
U heeft het al meerdere keren gehoord of gelezen; een aantal partijen gaat de
handen in een slaan om een heus KINDCENTRUM te worden. Hieronder alles op een
rijtje:

Als school participeren we graag! Het past dan ook erg goed bij onze school
speerpunten en we doen er komend jaar nog een schepje bovenop. We willen
meer bewegen en buiten lesgeven. Daarin verschillen we met de gemiddelde
basisschool. Naast het feit dat we al jaren lesgeven op een tijdsbestendige manier,
zoveel mogelijk op eigen niveau en daarbij gebruik makend van moderne middelen.

Vooral voor groep 7-8 ouders: laatste week dit schooljaar.
De laatste schooldag voor groep 8 leerlingen is woensdag 7 juli. Dinsdag 6 juli zullen
ze worden uitgekruid. Het is ontzettend leuk om dit met alle ouders van de leerlingen
te doen! Alle kinderen en wij staan in rijen, uw kind wordt uitgekruid door de
leerkracht en dan is daar de eigen ouder om ‘op te vangen’. Het einde van een
schooltijdperk!
Op die dag, in de ochtend, is ook het Tormijntheater. Kinderen van groep 1 tm 6
geven een showtje weg voor de schoolverlaters. Ook worden er die dag spelletjes
voor alle kinderen verzorgd door groep 7/8. Een fijne traditie op onze school.
Woensdag avond 7 juli zal de musical worden opgevoerd in het Haarhoes. Alle
ouders/verzorgers van groep 7-8 leerlingen worden hiervoor uitgenodigd.

Een tipje van de sluier mag ik hier
geven: de naam!!

NL Doet
Ieder jaar weer kunnen we op deze “samen klus- en aanpak dag” op u rekenen.
Veel klussen worden zo geklaard. Dit jaar is de datum al eens verzet maar nu de 29e
in zicht komt, moeten wij als Tormijnschool de dag afblazen. Simpelweg kunnen we
te weinig samen doen vanwege de maatregelen rondom corona. We hebben
daarom in overleg met de OR een nieuwe datum bedacht in het najaar. U mag
alvast de volgende data, onder voorbehoud, noteren. Want….we willen er erg
graag samen een goede klussendag van maken! En wel op 9 OF 16 oktober 2021.

Kunstweek
Door de verschillende quarantaines en de meivakantie, is de kunstweek wat op de
achtergrond verdwenen. Jammer, want er zijn erg mooie kunstwerken gemaakt! U
heeft vast de schoolposter met alle kunstwerken al wel op Klasbord voorbij zien
komen. En u heeft vast ook al een bericht gehad, zodat u het ‘kunstwerk’ van uw
eigen kind kunt bekijken en er eventueel iets van kunt bestellen. Het zijn kunstwerken
gebaseerd op de kunstwerken van ‘echte’ kunstenaars zoals van Gogh.
We vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan kunst en cultuur! Juf Leslie is
onze cultuur coördinator. En…ondanks dat we het vaak moesten verzetten….gaan
we op 22 juni dan toch nog naar een museum! Het Mondriaanmuseum.

Kampen/schoolreisje
Jaaaaaa: we gaan op kamp met de groepen 4,5,6 en 7,8! Het kan en het mag
Voor data, zie het schema onderaan deze nieuwsbrief.
Groep 1-2 gaat lekker op schoolreisje. Fijn dat dit allemaal weer kan.

Bieb Haarhoes; de Dorpsboke
Yes, vanaf donderdag aanstaande is de bieb in t Haarhoes weer open!! Dus boeken
kunnen ingeleverd en gehaald worden. Fijn! Dit kan tussen 13.15 uur-14.30 uur.

Pauzes/gym
Vanaf nu geen gescheiden pauzes meer en iedereen mag weer binnen gymmen!

Alles op n rijtje…
Wat/Wanneer

Wie

Waar

Dorpsboke weer open!
27 mei 13.15-14.30 uur
Laatste week schoolfruit
31 mei-4 juni
31 mei
HALT online veiligheid
presentatie
31 mei
Alternatieve sportdag
Georganiseerd door de
sportleraren
Reguliere (Cito)toetsen
Start eerste week juni
8 juni
Schoolreisje
9,10,11 juni
Kamp
10-11 juni
Kamp
16 juni
Kennismaking VO
Staring&
Zone college
10 minutengesprekken
21 juni-25 juni

Voor alle kids en alle
inwoners Noordijk!
Voor alle leerlingen

In t Haarhoes.

Groep 7-8

Eigen groep

Groep 4-8

Op en rondom school

Alle groepen behalve groep
8
Groep 1-2

Eigen groep

Groep 7-8

Beusink Lievelde

Groep 4,5,6

Blokhut te Bentelo

De schoolverlaters die hier
naar toe gaan komend jaar

Op de locaties van de
scholen. Komt info over tzt.

Groep 1-7
Groep 8 heeft reeds het
afrondende 20 minuten
gesprek al gehad.
Groep 1-8

Eigen leerkracht geeft tzt
info.

Groep 7-8

Online vanuit rijksmuseum
van Oudheden over Egypte

Voor alle groepen

In en rondom school

Voor alle leerlingen en het
uitkruien ook voor alle
ouders. 14.00 uur.

In en rondom school

Voor alle kinderen overdag
en ouders/verzorgers groep
7-8 leerlingen ’s avonds.
Alle leerlingen, behalve
groep 8. Zij zijn vanaf 7 juli,
(eindavond) vrij.

In t Haarhoes/gymzaal

22 juni
museumbezoek
25 juni
Museumles
29 juni
Meester -juffendag
(gezamenlijke feestdag ipv
alle verjaardagen van de
leerkrachten apart te vieren)
6 juli
Tormijntheater, spelletjes en
uitkruien laatste schooldag
groep 8 leerlingen.
7 juli
Eindmusical
Tijden, info volgt tzt.
9 juli
Laatste schooldag
vanaf 12 uur VRIJ!
Zomervakantie!

Op naar juli!

Villa Mondriaan

