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Beste ouders, verzorgers
Sinterklaas is zaterdag aangekomen in Nederland.
De essentie van het feest, namelijk een spannend
feest met cadeautjes, liedjes en mooie verhalen, is
wat Noorderbreedte betreft waar het om draait.
Als kind is het leuk om daar samen naar toe te
leven en het samen te vieren. Wij respecteren alle
meningen rondom de traditie en houden daar waar
mogelijk rekening mee. Aansluitend bij ons motto:
Ga je mee, dan gaan we samen.

Op de dagen dat ik niet
werk, doe ik graag leuke
dingen met mijn zoontje
zoals wandelen, fietsen,
uitstapjes maken en
vooral lekker niks doen;).
Tot ziens op
Noorderbreedte!
Groetjes Juf Vanessa

Korte mededelingen
Teamflits
Ook vorige week waren er zieke leerkrachten. Juf
Daniëlle was woensdag afwezig, groep 6 is die dag
verdeeld. Juf Caroline is donderdag eerder naar
huis gegaan. Groep 3 is kortdurend verdeeld op de
unit.

Even voorstellen: juf Vanessa
Beste ouders en kinderen,
Mijn naam is Vanessa Sordam. De kinderen kennen
mij als juf Vanessa. Je kunt me drie dagen in de
week op Noorderbreedte vinden.
Ik ben sinds 2002 leerkracht en gestart op de Duif.
Voordat ik het onderwijs in ging, werkte ik bij
bureau HALT. Een van de werkzaamheden van een
HALT medewerker is voorlichting geven op
scholen. Dit vond ik zo leuk om te doen, dat ik toen
besloten heb om er mijn werk van de maken. Ik
heb toen de Pabo gedaan, ben gestart bij de
kleuters. De laatste 9 jaar was ik vooral leerkracht
in groep 7-8. Sinds dit schooljaar werk ik op
maandag in groep 3B en op dinsdag en donderdag
als gedragsspecialist.
Wat doe ik als gedragsspecialist binnen de school?
Hierbij moet je denken aan; het ondersteunen en
coachen van leerkrachten op het gebied van
leerlingengedrag. En ondersteuning bieden aan de
sociaal-emotionele vorming van de leerlingen in
school (denk aan Kanjertraining).
Dit vind ik erg leuk om te doen, omdat ik in alle
klassen langs kom en zo de leerlingen door de hele
school leer kennen.

 De bovenbouw groepen hebben komende
week weer een ‘natte’ gymles. Als uw kind
niet kan meezwemmen dan verwachten
wij dat uw kind vooraf een briefje
meeneemt waar de (medische) reden op
staat.
 Een dankwoord aan alle ouders die de
school zo mooi hebben versierd vorige
week.

Wat geweest is
Thematisch werk
Groep 6c heeft in het kader van het thema Planten
een eigen geschilderde pot beplant met
tulpenbollen. Dat wordt een fleurig leerplein in het
voorjaar!

Week van het respect
Groep 6 van juf Gisla is te gast geweest in het
Noorderlicht in het kader van de Week van het
respect. Dank je wel Sem voor de prachtige tekst!
(Zie kader)

Wat komen gaat
Herhaalde uitnodiging
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Vrij

17-11 Lootjes trekken gr 6 t/m 8
18-11 Inloop ouders unit 4/5
Zwemmen 7a 7b 8a 8b 8c
19-11 Zwemmen 6a 6b 6c 7c
23-11 Bezoek plusgroep PNC
Week van de mediawijsheid
Ouderavond stichting Spirit
26-11 Schoen zetten
Ouderavond gr 7 en 8 over online
gedrag
27-11 Inloop ouders unit 6/7

Na sint Maarten komt dit weekend Sinterklaas
weer in het land. Wij gaan de komende weken met
dit thema aan de slag. De basisschool volgt het
programma van het Sinterklaasjournaal, wij nemen
dit ook mee in ons programma. De doelwoorden
van het thema hebben wij op de peuterspeelzaal,
ouders die geïnteresseerd zijn in de doelwoorden
kunnen deze vragen bij de peuterspeelzaal
leid(st)ers. Wij willen er een leuk, positief feest van
maken en wij hopen dat alle ouders hier ook aan
mee zullen werken.
Op woensdag 2 december en op donderdag 3
december komt Sinterklaas de peuterspeelzalen
bezoeken. Groep 3 van Monique en Louise
maandag ochtend donderdag en vrijdagmiddag
mogen kiezen of zij die dinsdag ochtend of de
woensdagochtend extra komen.
Ashok gaat van 16 november tot en met 24
november op vakantie. 25 November is hij weer
present in een vreselijk goede uitgeruste bui.
Natuurlijk wordt er voor vervanging gezorgd.
Monique, Ashok en Louise

