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Beste ouders/verzorgers,

Hoewel het nog geen zomer is, hebben we alvast een zomers voorproefje
gehad. We hebben de Koningsspelen 2018 in de volle zon mogen meemaken.
En hoe! Meester Roy en juf Dorien hebben dit jaar het feest verzorgd met hulp
van de OR en juf Sonja (voor de tumblingbaan). En er waren net op tijd genoeg
aanmeldingen om de vossenjacht te laten doorgaan. Het was een topdag,
dank aan allen die hebben bijgedragen aan dit feest!
En nu…is het tijd voor de meivakantie! We wensen iedereen een erg fijne
vakantie!

Dorpsboke
Omdat helaas (!)is gebleken dat de Dorpsboke nauwelijks werd bezocht na
schooltijd, hebben we besloten om de groepen 1 t/m 5 weer onder schooltijd een
boek te laten uitzoeken. Dit om het lezen te blijven stimuleren. Maar ook om de
Dorpsboke in Noordijk open te houden! De groepen 6 t/m 8 kunnen na schooltijd
boeken blijven lenen.
Op school zijn er biebmoeders die telkens weer boeken ruilen bij de bibliotheek. Zo
hebben we een gevarieerd aanbod op school. Maar….ook thuis is blijven lezen
belangrijk, zeker voor de jongste lezertjes. De boeken die ze onder schooltijd lenen,
zijn om THUIS te lezen. Iedere donderdag mogen ze wisselen. Probeert u samen, ook
in de meivakantie, eens te lezen? Zeker de jongste lezertjes hebben het nodig.

Musical
Groep 8 heeft de CITO toets mogen maken. De
adviezen waren al bekend, dit speelt niet de
grootste rol. Maar toch…altijd weer een spannend
moment. Ze hebben het gehad. En nu op weg naar
….het einde van de schooltijd op de Tormijnschool;
de musical is inmiddels besteld. Dat wordt oefenen
voor groep 7/8.
Dat betekent in een groep 6-7-8 een hele
organisatie. Immers, groep 6 doet niet mee met de
musical. De leerkrachten hebben hiervoor een goed
schema opgezet. Groep 6 gaat door met het
lesprogramma. Groep 7 mag ook niet teveel missen
natuurlijk. Zij gaan nog de entreetoets maken op 23
mei. Door deze toets kunnen we met de ouders
alvast naar de richting van het voortgezet onderwijs kijken.
Omdat we niet teveel lestijd willen missen, zal er ook geoefend worden tijdens
de gym. Groep 6 heeft gewoon twee keer gym per week. Groep 7/8 een keer.

Wat er onder andere speelt…






Het jaar is nog niet voorbij maar we zijn al druk met de
formatiepuzzel van komend schooljaar. Als we eruit zijn, gaat de
MR zich erover buigen. U hoort daarna wat de plannen zijn.
Alle nieuwe methodes bevallen ons goed. Het digitale platform
Snappet breidt zich telkens meer uit. We zijn enthousiast om
ermee verder te gaan!
De workshop schaken wordt goed bezocht! Wie weet kunnen we
in de toekomst meer workshops aanbieden.

PINO feesten

Zoals ieder jaar gaan de kinderen op de vrijdagmiddag voor de feesten, spelletjes
doen. De OR regelt dit samen met de PINO organisatie. Het zal vast weer een
gezellige boel worden!

Wandel4daagse

Natuurlijk houden de kinderen van Noordijk ook van wandelen. Onze OR regelt al
jaren de deelname aan de wandel4daagse. Dat doen ze top! Binnenkort meer
informatie hierover.

Zomer in Gelderland
In de vorige Nieuwsbrief schreef ik er al een stukje over. Noordijk wordt voor het
programma Zomer in Gelderland in ‘the picture’ gezet. De vraag vanuit Noordijks
Belang is of er ouders bij willen en kunnen zijn. Door het meedoen aan het
programma krijgt Noordijk een bedrag. Dit bedrag wordt aan ons plein besteed!
Tevens het dorpsplein. Dus zou het geweldig zijn wanneer er ouders en kinderen
komen op de filmdag. Deze is op 20 augustus 2018. Graag even laten weten aan
meester Roy.

Pion flip challenge
Gedurende dit schooljaar hebben de gym meesters een pion flip wedstrijd
gehouden tijdens de gymlessen. Nu strijden de winnaars van alle scholen tegen
elkaar. Vanuit onze school mogen er drie leerlingen meedoen, als ze kunnen en
willen. Stijn van Es, Jesse en Roos. Mochten jullie meedoen; Succes!! Deze finale is op
1 mei bij FC Eibergen om 12.30 uur. Wie wil mag komen kijken en of aanmoedigen!

Om te noteren
Wanneer+wat

Tijd

Wie

Waar

Maandag 14 mei

14.15-15.15

De kinderen die zich
hebben opgegeven

Op school

Dinsdag 15 mei

Info meester Roy

Groep 4-5

Info meester Roy

IVN uitje

(Klasbord)

Vrijdag 18 mei

Info volgt

Alle kinderen uit
Noordijk

Terrein PINO feesten

Schaakworkshop

PINO spelletjes
Dinsdag 22 mei

Alle kinderen van de
Tormijnschool

VRIJ ivm studiedag
Woensdag 23 mei

ochtend

Groep 7

Op school

14.15-15.15

De kinderen die zich
hebben opgegeven

Op school

Hele dag

Alle kinderen van de
Tormijnschool

Entreetoets
Maandag 28 mei
Schaakworkshop
Woensdag 30 mei

Vrij ivm staken
onderwijspersoneel
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