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Beste ouders, verzorgers, 
 

Hierbij de nieuwsbrief van september. De eerste schoolweek is al bijna weer een feit. 

En wat heerlijk om alle kinderen terug te zien op school. De kinderen wennen snel en 

op zo’n kleine school is er van kennismaking geen sprake. Toch geven we de eerste 

twee weken iedere dag aandacht aan elkaar beter leren kennen en klassenregels 

en de pleinregels worden besproken met de leerlingen. Dat noemen we ‘de gouden 

weken’. De eerste weken vormt een groep zich, vandaar. Het is goud, dus van groot 

belang, om hier goed mee te starten. En….dat gaat lukken! 

Stagiaires 

In groep 4-5-6 komt dit schooljaar een meester stage lopen, 1 dag per week komt 

meester Jasper een kijkje nemen. Hij komt ‘snuffelen’aan het onderwijs vanuit ’t 

Assink. 

In groep 1-2 (maandag) en groep 7-8 (dinsdag) komt juf Britt stage lopen. Zij leert 

voor onderwijsassistent vanuit het MBO.  

Beiden zullen zich nog voorstellen aan u, in een volgende nieuwsbrief. Veel succes 

voor deze twee nieuwe ‘collega’s’! 

Info avond 

Jaarlijks is er in september een ouder info avond. Tijdens deze avond is er een 

algemeen deel met de ouders, de OR en de MR leden. Helaas kan dit niet 

doorgaan vanwege de Corona maatregelen.  

Dat betekent dat we zelfs de ouders die afscheid nemen van de OR en MR niet 

persoonlijk kunnen bedanken! Vanuit deze plek dus een grote dankjewel voor: 

 

 

Zij ontvangen binnenkort een attentie thuis. Ze hebben zich jarenlang enorm ingezet 

voor onze school. 



Ondertussen is er voor de GMR een nieuwe ouder, die zich heeft aangemeld; 

Hanneke, de moeder van Jayden en Romano uit groep 1-2. Erg fijn! 

Normaliter worden de financiën door de penningmeester (Stefan)keurig 

gepresenteerd. Mocht u de financiën van de OR in willen zien, stuur dan een mail 

naar elona@oponoa.nl  

Ouder-kind avond 

Afgelopen jaren hebben we de kinderen hun ouders laten rondleiden in hun nieuwe 

groep. Ook dit is nu niet mogelijk. We houden u met Klasbord op de hoogte en 

geven de kinderen een info brief mee. Heeft u zich al aangemeld bij Klasbord? De 

code is inmiddels meegegeven! 

Meenemen muis/ oortjes voor aan het chromebook 

Leerlingen moeten geregeld wat luisteren op hun chromebook (bijvoorbeeld tijdens 

een dictee of het bekijken van een filmpje). Op school zijn koptelefoons aanwezig 

die de leerlingen kunnen lenen, maar eigen oortjes/koptelefoons bevelen wij aan 

(i.v.m. hygiëne). Verder zijn er leerlingen die gebruik maken van een muis. Op school 

zijn er muizen aanwezig, maar niet genoeg voor de hele klas. Dit is ook niet nodig, 

omdat de chromebooks zijn voorzien van touchscreen. Mocht uw kind toch een 

muis willen gebruiken, zou u die dan zelf willen aanschaffen? 

Studiedagen 

U had al een overzicht van alle vrije dagen en vakanties gekregen. Echter twee 

data komen daarbij: 

 Vrijdag 18 december zijn de kinderen om 12 uur uit en start de kerstvakantie. 

 Vrijdag 9 juli zijn de kinderen om 12 uur uit en start de zomervakantie. 

 

Wanneer de kinderen vrij zijn, hebben wij een studiedag. Inmiddels is de eerste al 

geweest. Deze was gericht op begrijpend lezen. In heel Nederland blijkt dat 

begrijpend lezen wat minder gaat. Daarom richten alle scholen van onze stichting 

zich dit schooljaar op de ontwikkeling van begrijpend lezen.  

 

Daarnaast richt de Tormijnschool zich op nog meer individueel onderwijs. Ook leren 

we hoe we kunnen anticiperen op een telkens kleiner leerlingenaantal. Want 

natuurlijk moeten alle leerlingen de juiste instructie krijgen. Hoe doe je dat in een 
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groep waar kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende niveaus 

zitten? Genoeg te bespreken dus! 

Wegwerkzaamheden 

U heeft het al gezien, ook voor de school beginnen de werkzaamheden om het 

internet in Noordijk sneller te maken. 

Als we niet meer via het normale hek naar binnen kunnen, kunnen we gebruik 

maken van de ingang langs de Oale Schole. Dit geldt dan voor alle ouders en 

kinderen.  

Traktaties 

Net als voor de zomervakantie, gelden de maatregelen rondom Corona en 

trakteren nu ook. Dat betekent dat er alleen voorverpakte traktaties uitgedeeld 

mogen worden.  

Dorpsboke 

Vanaf donderdag 3 september is de bieb “dorpsboke” weer geopend! Lezen is van 

groot belang in de ontwikkeling van uw kind. De bieb is geopend van 13.15 – 14.30 

uur.  

Schoolreisje 

Jawel, het is bijna zover!! Omdat we niet op schoolreisje (groep1,2,3,4) of op kamp 

(groep 5-6-7) konden gaan….. 

GAAN WE MET Z’N ALLEN OP SCHOOLREISJE! 

Op dinsdag 29 september gaan we een hele schooldag lekker spelen en genieten 

elders. Waar? Dat blijft nog even geheim. Wel is alvast de vraag aan u, of u kunt 

meerijden? Het betreft alleen wegbrengen en ophalen (vanaf Noordijk 15 minuten 

rijden…) Tussen door kunt u gewoon naar huis.  

We vertrekken om 9 uur en worden graag 13.45 uur weer opgehaald. Wie zou willen 

en kunnen rijden??  

Graag een mailtje naar elona@oponoa.nl  Alvast bedankt natuurlijk! 
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In het kort: 

 

 

  

Wanneer/wat Wie Wat /Waar

3 september, wekelijks 

Dorpsboke geopend 

Iedereen uit Noordijk e.o 13.15-14.30 uur 

8 september 

zwemles 

Groep 4-5-6 Zwembad Neede 

16 september 

studiemiddag 

Alle groepen Vrij vanaf 12 uur 

23-30 september 

Kinderpostzegels 

Groep 7-8  

29 september 

schoolreisje 

Alle groepen Tot 14 uur naar school. 



 


