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Maart 2018 

 

 
Beste ouders/verzorgers, 

 

 

De vakantie zit er al weer op! En wat voor een, na het fijne feest van de carnaval kwam 

er een extreme kou onze kant op. Zo kon er deze vakantie volop geschaatst worden! Zo 

ook in Noordijk. We hopen dat alle kinderen er weer met frisse moed tegenaan kunnen! 

 

NL Doet 

 

Weet u nog? Zaterdag 10 maart a.s is de landelijke klussendag “NL Doet”. 

In Noordijk wordt er o.a gewerkt bij ’t Haarhoes en op het schoolplein. In 

de school hangt een inschrijflijst, alle klussen voor ons schoolplein staan 

erop. Helaas hebben alleen OR en MR leden zich opgegeven tot nu toe. 

Dat kan beter toch? 
 

Mocht u kunnen deze ochtend, schrijf u in. Een belletje of mail mag ook.  

 

We beginnen met koffie en lekkers bij de Oale Schole om 9.00 uur. We 

sluiten de dag af, rond de klok van 13.00, bij t Haarhoes met een broodje. 

Dit alles wordt door vrijwilligers geregeld. Super!  

 

 

 



 

Visie ontwikkelen 

 

Om u een beetje op de hoogte te houden wat we doen op school qua 

verandering, dit bericht. U hebt al kunnen lezen dat we er begeleiding bij 

krijgen, Willeke Evers gaat dit doen. Ze gaat ons helpen om ons onderwijs 

beter in te richten voor de toekomst. 

 

Dit moet: we moeten bestand zijn tegen krimp, maar ook bestand zijn 

voor het leren van nu en de toekomst. Ieder kind mag een eigen koers 

vliegen, zoals ons logo laat zien.  

 

Tijdens de volgende studiedag gaan het team andere scholen info 

geven over Snappet. De studiedag die daarna komt gaan ons team 

kijken op verschillende kleine scholen (verder op in het land) om zo het 

beste van alles te verzamelen. Dan gaan we samen verder naar hoe wij 

de kinderen willen en kunnen laten leren. 

 

Op dit moment werkt meester Roy op een nieuwe manier. Het is een 

soort test fase in groep 4-5. Uw kind leert natuurlijk gewoon door!  

De klas is alleen anders in gericht. Meester Roy heeft groepen gemaakt 

waarbij in iedere groep anders gewerkt wordt. Een groep voor instructie, 

een groep voor samen werken, een groep voor absolute stilte. 

 

Waarom is dit?  

Kinderen mogen kiezen waar ze willen werken en leren. Ieder kind leert 

anders. Er moet leerstof opgenomen worden, dat staat natuurlijk vast. 

Maar op deze manier leren kinderen zelf hun verantwoording nemen en 

het bevordert de zelfstandigheid.  

Wanneer blijkt dat een kind dit niet kan of nog niet meteen, dan is er 

altijd de leerkracht die hier sturing geeft! 

 

We zijn erg benieuwd hoe de kinderen dit oppakken. 

Zoiets proberen kan, omdat er rust en structuur is in de school.  

 

 

  

 



 

 

 

Om te noteren: 
Wat en wanneer wie waar 

 Donderdag 8 maart. 

MR vergadering  

19.30 uur 

MR leden en voor alle 

ouders vrijblijvend  

Op school. 

 Zaterdag 10 maart 

8.30- 13.00 uur 

NL Doet 

Alle Noordijkers die willen 

en kunnen helpen. Graag 

opgeven op school of bij 

Robena (OR) 

Voornamelijk op het plein 

klussen/ verven en 

schoonmaken. Zie gele 

lijst in school! 

 Maandag 12 maart 

Zwemmen  

Groep 4-5 Zwembad Neede 

 Donderdag 15 

maart 

OPEN DAG  

Voor iedere ouder die een 

kind heeft wat komend 

schooljaar  

(of daarna)naar school 

mag. 

Op school. Vrije inloop. 

 Vrijdag 23 maart 

GGD 

Inloopspreekuur, 

8.30-9.30 uur 

Voor iedere ouder met 

vragen rondom hun kind 

en 

opvoeding/ontwikkeling. 

Op school. Vrije inloop. 

 Vrijdag 30 maart 

Studiedag,  

kinderen vrij 

Alle leerlingen   

MR info: 

 

Tijdens de laatste MR vergaderingen zijn onderstaande onderwerpen 

de revue gepasseerd:  

 

*Theo Wierdsma is bij ons op bezoek geweest. Dit is een regulier bezoek 

dat hij 2x per jaar aflegt. Theo en het bestuur zijn erg trots op onze 

school en willen graag dat wij een voorbeeld worden voor andere 

scholen.  

*We blijven bezig met PR. In de Koerier komt de nieuwe flyer. 15 Maart 

is er open huis voor evt. nieuwe ouders.  

*Een aantal jaren achtereen met weinig instroom in de laagste 

groepen is de grootste bedreiging voor onze school. 

*Juf Sonja Grooters is onze interne vertrouwenspersoon. Zij neemt ook 

de klachtenregeling op zich. 

*Wij krijgen dubbel glas en kunststof kozijnen. 

*We zijn dit schooljaar begonnen met het nieuwe onderwijsconcept. In 

het nieuwe schooljaar komt hierbij nog ondersteuning van buitenaf om 

het goed door te ontwikkelen. 

*Wij maken ons zorgen om de bekendheid van onze school onder 

makelaars. Elona gaat hen informeren over ons bestaan. 

 



 

 

 

 

Tot de volgende Nieuwsbrief, in april 2018 


