
Nieuwsbrief Nov-Dec 2017  

 Beste ouders/verzorgers, 

 Het schooljaar vliegt voorbij, we zijn al bijna weer 

aangekomen bij de feestelijke maand December. Tijd 

voor een uitgebreide Nieuwsbrief.  

U heeft het in de kranten misschien wel gelezen en ook 

zelf ervaren; de inloopavond was een succes! Fijn dat u 

allen gehoor heeft gegeven en gekomen bent. Uw kind 

kon vast met gepaste trots alles uitleggen. Daarnaast 

was het top reclame voor onze school!  

Vanuit het team 

   

Vanaf dit jaar zullen niet alle teamleden aanwezig zijn bij buitenschoolse activiteiten zoals de intocht 

van Sinterklaas of de PINO feesten. Simpelweg omdat we onze eerste taak, les geven, goed willen 

uitvoeren. De tijd om dit goed te doen is al minimaal. En we zetten ons allen daar graag voor in, ook 

buiten schooltijden. Natuurlijk vinden we wel dat we een dorpsfunctie hebben. Ook waarderen we 

enorm wat de Ouderraad allemaal doet tijdens en voor de verschillende buitenschoolse activiteiten!  

    

 

 

Vanuit de MR   
 

We hebben een nieuw MR lid gevonden! Esther Ardon neemt zitting in de MR als 3de ouder lid.  

We hebben gekeken naar de toestemmingsverklaring die ouders ondertekenen als zij hun kind 

aanmelden op school. Deze is goedgekeurd. 

De bezoek van de schoolfotograaf is geëvalueerd. 

De huisvestingssubsidie voor het herstellen van het ventilatiesysteem en de kelder is door het 

stafbureau aangevraagd. 

N.a.v. de uitslag van het ouderbetrokkenheidsonderzoek gaan we dit jaar werken aan onze pr om zo 

naamsbekendheid en onderscheidenheid onder de aandacht te brengen. 

 

 

 

 

 



Vanuit de OR 

 

Eind December verkoopt onze OR oliebollen en kniepekes. De ouderraad is al druk bezig met de 

organisatie van het Kniepekes bakken. Dit jaar is het bakken op zaterdag 16 december.  

Wie wil en kan er helpen?  

Laat dit even weten aan meester Roy of juf Anouk. Zij zitten namens het team in de OR en geven het 

dan door. Meteen aan een OR lid doorgeven kan natuurlijk ook. Vanaf 10 uur bij Anita ten Dolle in de 

keuken. Dat wordt een gezellige boel. Graag zelf een ijzer meenemen. 

 

 

 

 

 

Gezond sparen! 

 

Na ons gezellige en gezonde ontbijt gaan we door met gezond 

doen. We hebben een poster op school hangen waar we de 

kiwi en zespri stickertjes op kunnen plakken. Als we er genoeg 

kunnen sparen, krijgen we nieuwe ballen! Niet alleen dat is fijn, 

het is ook nog eens een vitaminebom. 

Dus….kiwi’s eten of meegeven? Graag! 

 

 

 

 

Sinterklaasintocht Noordijk (herhaling van eerder bericht) 

 

Sint komt weer naar Noordijk! En wel op zaterdagochtend 25 november. U heeft het vast al kunnen 

lezen in de Noordijker Koerier. Om 11 uur vertrekken we vanaf onze school. Het feest is voor ALLE 

kinderen uit Noordijk. Dus niet alleen de kids van de Tormijnschool. 

Om ongeveer 11.45 uur zijn we bij Hassink, om daar een gezellige bijeenkomst te hebben met Sint en 

zijn Pieten. Dit zal tot ongeveer 13.00 uur duren. Komen jullie ook? 



Sint op school 

 

Zoals ieder jaar brengt Sint ook bij ons op school een bezoek. Hij is erg druk en daarom komt hij op 

maandag 4 december ’s middags op school. Dat betekent dat we iets langer doorgaan. Sint wil 

graag in alle klassen een fijn bezoek met genoeg tijd afleggen!  

Dus maandag 4 december zijn de kinderen om 15.30 uur uit! 

Tussen de middag gaan we langer pauzeren en natuurlijk is het een feestelijke dag. Over de 

“kadootjes en wel/niet lootjes” heeft u inmiddels bericht gekregen. 

Op 5 december is het een gewone schooldag, op de vrijdag voor de kerstvakantie 

zijn we, ter compensatie,  om 12 uur uit. 

 

 

 

 

Om te noteren: 

  

Maandag 22- vrijdag 25 november Voortgangsgesprekken 

Maandag  27 november 6-7-8 Rots en Water training 

Woensdag 22 november Doemiddag AOC groep 8 leerlingen 

Zaterdag 25 november Sinterklaasintocht + feest Hassink  

11.00- 13.00 uur 

Maandag 27 november 4-5 zwemmen! 

Woensdag 29 november Kinderwerk, wel even opgeven! 

Maandag 4 december Kinderen om 15.30 uur uit! Ivm bezoek 

Sinterklaas aan school. 

Zaterdag 16 december OR en ouders bakken kniepekes bij A. ten 

Dolle, 10 uur, graag opgeven! 

Donderdag 21 december Kerstmaaltijd, nader bericht volgt… 

Donderdag 21 december Haarhoes borrel, nader bericht volgt… 

Vrijdag 22 december  Vanaf 12 uur start kerstvakantie! 

 

 

 


