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Nieuwsbrief September 2019-2020 
 

Beste ouders/verzorgers, 

We zijn alweer in de tweede week beland en dat betekent dat de ALGEMENE ouderavond 

eraan komt! Een avond van belang voor ons allen. De OR en MR vertellen het een en ander 

over afgelopen jaar en komend jaar. De OR(ouderraad) en MR(medezeggenschapsraad) 

bestaan beiden uit ouders, ze zetten zich enorm in voor alle kinderen. Ook ontlasten ze het 

team door vele bijzondere momenten te verzorgen, denk aan kerst en pasen. Ze zijn ook de 

verbinding met het dorp.  

Omdat kinderen van school gaan of zijn, of omdat ze al jaren hebben geholpen,  stappen er 

mensen uit de OR. We gaan maandag afscheid nemen van ze. Op zo’n kleine school zijn 

ouders hard nodig en daarom alvast de vraag of u wilt nadenken of u misschien in de OR 

(ouderraad) wilt?

 

Samen moeten we ervoor zorgen dat de kids uit Noordijk van hun schooltijd kunnen 

genieten 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Week tegen het pesten 

Van 23 –27 september is de landelijke week tegen het pesten. Afgelopen voorjaar is er een 

enquete hier op school geweest, voor de kinderen van groep 5-8. Hieruit kwam dat 3 % zich 
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wel eens gepest voelde. Dat is heel weinig natuurlijk, maar het zou helemaal niet moeten. Wij 

als team zijn er scherp op!  

Uitleggen wat het verschil is tussen pesten en plagen is een van de eerste lessen. Verder 

besteden we vooral deze eerst schoolweken veel aandacht aan de sociale omgang. 

Regels, spelletjes en erover praten. De methode Kwink helpt ons hierbij. Ieder kind moet met 

een prettig gevoel naar school kunnen gaan. 

Wanneer u als ouder merkt dat uw kind dit bezig houdt, ga in gesprek. Wanneer het nodig is, 

kom op school. Onze deur staat open! 

 

Leerlingenraad 

Ook kinderen hebben een stem op school. In de gang hangt een brievenbus waarin 

iedereen een briefje kan stoppen. Een plan, een idee, een klacht of juist een blij bericht, het 

kan er allemaal in. Dat si de kinderen ook verteld.  

Eens in de maand lees ik met de leerlingenraad de briefjes en vergaderen we of er actie 

moet komen of niet. De raad is gekozen en Wenke en Muriëlle zijn de leden van deze raad! 

Zij vertegenwoordigen alle kinderen van de Tormijnschool. 

Gewonnen! 

Afgelopen schooljaar heeft groep 7-8 met juf Sonja de Nachtwacht geschilderd. Dit schilderij 

is zelfs uitgeloot om in het Rijksmuseum te hangen. De hele zomer heeft het daar gehangen 

en dankzij ouders, broers, zussen is het gebracht en gehaald en heeft heel Nederland 

kunnen bewonderen. 

In de vakantie was er echter nog een verrassing! We werden uitgenodigd om ons kunstwerk 

voor eeuwig te bewaren in een kluis in de grotten van Maastricht. Het wordt een foto van 

ons werk, want de echte zou zonde zijn! 
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Groep 8 van toen is al naar het voortgezet onderwijs, dus de nieuwe groep 8 heeft de eer 

om ernaartoe te mogen! Dat belooft een lange en leerzame dag te worden!

 

Hierboven de nachtwacht op 30 meter diepte gemaakt in de grotten in Sint Pietersburg 

Workshops: 

Vrijdag aanstaande beginnen we voor groep 3-8 weer met de workshops! Om ieder kind 

tegemoet te komen in een eigen keuze en of talent, bieden we op de Tormijnschool geen 

standaard teken en knutsellessen aan. Iedere workshopronde is een aantal vrijdagen en 

heeft een eindpresentatie. 

Er worden verschillende keuzes aangeboden, deze eerste ronde zijn dat: 

☺ Boetseren 

☺ Timmeren figuur op hout 

☺ Mozaïeken 

☺ Ontspannen met stippen en yoga 

Op 4 oktober is de eerste presentatie, u komt toch ook? 

Om te onthouden: 

Wat/ wanneer: Wie: Waar: 
Algemene ouderavond  
9 september, inloop 19.15 

uur, 19.30-20.30 

Alle ouders/verzorgers Inloop in de gang, koffie 
thee op de gele tafels, 

ouderavond In lokaal juf 

Leslie. 

Groep 8 naar Maastricht! 

12 september, hele dag tot 

wel 20 uur! 

Kinderen groep 8 Er komt een extra brief over. 

Sportweek Neede,  

23-29 september,  

info komt via klasbord 

Kinderen groep 7-8 Zie extra info tzt 
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Week tegen het pesten, 
23-27 september 

Alle kinderen In de school 

Eerste Workshops 

Presentatie, 
4 oktober! 13.15 -14.00 uur 

Alle ouders/verzorgers/ 

belangstellenden, Kinderen 
groep 3-8 

In de school 

Eerste studiedag, 9 oktober  

kinderen vrij 

Alle kinderen  

 

Tot de volgende Nieuwsbrief, in... 

 

 


