Nieuwsbrief Oktober 2017

Beste ouders/verzorgers,

De herfst heeft zijn intrede gedaan, de bladeren beginnen te vallen…En wat fijn dan ook dat ik u
kan meedelen dat we Jessica de Weerdt als schoonmaakster hebben en nu ook als conciërge.
Een jonge meid die via Carea hier is geplaatst. Zij mag heel wat uurtjes op onze school zijn en
heeft inmiddels o.a geleerd hoe de bladblazer werkt!
Verder maakt ze prima schoon en is onze school nog nooit zo opgeruimd geweest. Voor grotere
klussen mogen we een beroep doen op de klusmannen van Oponoa, onze stichting. We
wensen Jessica heel veel plezier en succes op onze school!
Daarnaast zie ik dat al veel ouders hun kind volgen op Klasbord. Er komen telkens meer foto’s
maar ook nieuwtjes op. Handig! Het is ook een mooie manier om aan het eind van de dag een
praatje over school te maken met uw kind. Mocht u nog niet aangemeld zijn of de code niet
meer hebben, neem dan contact op met de groepsleerkracht. Dan is het zo opgelost.

Kort Nieuws
-

Kinderpostzegels; Op woensdag 27 september komen ze langs, onze kanjers uit groep 7 en 8.
Ze krijgen op school de uitleg en mogen vanaf ’s middags na school gaan verkopen. Het
goede doel is dit jaar “alle kinderen een veilig thuis”. Voor meer informatie zie de site
www.kinderpostzegels.nl

-

Er is weer een sportuurtje, 28 september ! En er zijn al heel wat kinderen die zich op school
hebben ingeschreven! Gezellig. Denkt u aan iets extra’s om te drinken en te eten
tussendoor?

-

Zoals u al weet komt op maandag 2 oktober de schoolfotograaf. Op dit moment hebben 2
gezinnen zich aangemeld om een broertje/ zusje foto te maken, waarvan het broertje/zusje
nog niet op onze school zit. Wilt u dat ook? Mailt u dan even naar elona@tormijnschool.nl.

Dan kan dit voor 8.30 en tussen 12.00-13.00 uur. Vanzelfsprekend worden de broertjes en
zusjes die hier wel op school zitten samen gefotografeerd.

Nieuws vanuit de MR






De MR gaat dit jaar van start met Dorien Tragter-Betting en Sonja Grooters vanuit de
personeelsgeleding en Kim van Es en Miranda Oonk vanuit de ouders. Er is een wervingsmail
door Elona rondgestuurd over de nog in te vullen ouderplek. Esther Ardon heeft zich als
kandidaat gemeld voor de MR. Heeft ook u interesse of wenst u meerdere info, dan kunt u
zich melden bij één van bovenstaande leden tot uiterlijk één week na uitkomen van deze
brief. We zullen u op de hoogte houden van de voortgang in deze.
We hebben tijdens onze 1ste vergadering gediscussieerd over het evt. aanvragen van
huisvestingssubsidie bij de gemeente. Deze moet aangevraagd worden voor 1 januari. Wij
denken aan subsidie voor het herstellen van het ventilatiesysteem in de school en het
opknappen/waterdicht maken van de kelder. Ook uw ideeën zijn van harte welkom, gaarne
voor 8 november a.s.
Vanaf dit jaar zijn notulen en agenda van de MR vergaderingen in te zien/op te vragen in de
school. De vergaderdata staan in de schoolkalender. Een beknopt verslag van onze
vergaderingen vindt u in de nieuwsbrieven.

Dorpsböke / Leesclub!
In de vorige Nieuwsbrief zag u dit plaatje al:

En het klopt; lezen oefen je door te lezen. En…zien lezen doet lezen! Als ouder /verzorger de
krant of een boek lezen of samen lezen is een belangrijk voorbeeld.
In Noordijk is de “Dorpsböke”, juf Alie heeft hier toendertijd flink aan meegewerkt. Geweldige
vrijwilligers houden dit nu draaiende samen met Heleen. Zij werkt vanuit de gemeente voor de
bibliotheek Neede en heeft uren gekregen om hier te helpen en de vrijwilligers te begeleiden.
Nu we niet meer onder schooltijd naar de bieb gaan, is het aan de ouders om wel te gaan.
Ieder donderdag na school is hier de mogelijkheid voor. Maak er gebruik van! Zo kan deze
unieke bieb hier blijven bestaan!

Dorpsböke (allemaal vrijwilligers!)is er
een geweldig idee naar voren gekomen. Heleen gaat een Leesclub! opzetten.
In de laatste vergadering met het bestuur van de

De naam is nog geheim, maar dit is de bedoeling, na de herfstvakantie:
Iedere even week mogen de kinderen uit groep 1-2-3 meteen na schooltijd naar de club. Ieder
oneven week mogen de leerlingen uit groep 4-5-6 .
Heleen gaat dan een activiteit rondom/ met een boek gaan doen. Dit duurt ongeveer 20-30
minuten. Ondertussen mogen andere kinderen/ volwassenen natuurlijk gewoon boeken
uitzoeken.

Mag uw kind ernaartoe, houdt u er dan rekening mee dat dit buiten schooltijd is en u als ouder/
oppas verantwoordelijk bent voor uw kind. Kinderen die naar de leesclub gaan moeten weten
dat het een club is waar je je rustig gedraagt. U mag erbij zitten, elders wachten of zelf een
boek gaan uitzoeken!

In het kort
Woensdag 27 september

Gr 7-8 kinderpostzegels

Donderdag 28 september

Sportuurtje, opgavelijst hangt op school

Maandag 2 oktober

Schoolfotograaf, tijdens schooltijd of op
afspraak

Donderdag 5 oktober

School gesloten ivm staking

Vrijdag 20 oktober

Alle leerlingen vrij ivm studiedag

Maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober

Herfstvakantie!

Alvast een hele fijne herfstvakantie gewenst!

