Opbrengst sponsorloop
Nieuwsbrief 31 / 12 mei 2017
Beste ouders, verzorgers
Wij zijn enorm blij met het bedrag dat door de
kinderen is opgehaald tijdens de sponsorloop.
We bedanken iedereen die heeft gelopen,
georganiseerd, geholpen en gesponsord. Vol trots
en dankbaarheid kunnen we het totaalbedrag
onthullen: €11.143,11
Wat een ongelofelijk bedrag, om kippenvel van te
krijgen. Volgende week dinsdag zal Anouska (gr 8)
het bedrag symbolisch aanbieden.
Daarnaast was er namens de ouderraad nog een
prijsje voor de klas met de hoogste opbrengst
(gemiddelde per kind). Groep 6c krijgt 50 euro om
een spel of buitenspeelmateriaal te kopen.
Gefeliciteerd!

Juf Sandra komt terug van bevallingsverlof. Ze start
donderdag en vrijdag in groep 7B. Daarnaast zal ze
ook 2 dagen in groep 6A naast juf Stanny gaan
werken.
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Webinar Spirit/OOP
Plusgroep naar PN college
Zwemmen gr 8a 8b 8c 7b
Hemelvaartsdag
Noorderbreedte vrij
Excursie gr 4 Naturalis
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Zwemmen 8a 8b 8c 7b
Avondvierdaagse
Zwemmen 7a 7c 6a 6b 6c
Avondvierdaagse
Zwemtoernooi gr 6/7/8
Avondvierdaagse
Kennismakingsdag VO voor gr 8 lln
Sportdag gr 1/2A E F, alle gr 3,5 en 6
Kennismakingsdag VO voor gr 8 lln
Sportdag gr 1/2B C D, alle gr 4, 7 en 8
Plusgroep naar PN College

Korte mededelingen
* De uitslag van de Cito eindtoets is digitaal voor
school beschikbaar. A.s. dinsdag wordt de
individuele papieren versie met de post verwacht
en zal dan met de kinderen mee gaan.
*Donderdag 4 mei mochten Marit (gr 8A) en Youri
(gr 8B) tijdens Dodenherdenking hun
zelfgeschreven gedicht voordragen in het
gemeentehuis. Wat een eer.

Wat komen gaat
Groepsindelingen en MR
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Informatie ochtend nieuwe ouders
Avondvierdaagse

De ouders van onze groep 4 kinderen zijn voor de
meivakantie op school geweest om te luisteren
naar en te discussiëren over de plannen rondom
volgend schooljaar, als groep 4 groep 5 wordt.
Doordat de groepen 4 te klein zijn geworden
maken we van drie groepen 4, twee groepen 5. Dat
betekent natuurlijk het een en ander voor
kinderen. De afgelopen weken zijn we bezig
geweest met de nieuwe indeling. De ouders krijgen
die indeling binnenkort via de Digiduif toegestuurd.
Nu er duidelijkheid is voor groep 5 volgend jaar,
kunnen we verder met de indeling van de groepen
6 en 7 (dit zijn de huidige groepen 5/6 ).
Aanstaande donderdag gaan we hierover in
gesprek met de MR. Daarna worden de ouders op
de hoogte gesteld.

Wat geweest is
Kangoeroewedstrijd

Hierbij de winnaars van de Kangoeroewedstrijd.
Afgelopen 16 maart konden leerlingen uit de
groepen 5 t/m 8 zich aanmelden voor deze
landelijke reken- en wiskundewedstrijd. De
kampioenen van Noorderbreedte zijn: Ayla Rippl
uit 8C en Lisa Raven uit 6B, de eerste prijs met 100
punten. Kees Talman uit 6A had de tweede prijs en
Fay Hu en Tommie Steenwinkel (beiden uit 8B)
kregen de derde prijs. Bedankt juf Carola voor de
organisatie!

Thematisch werken
Vandaag was de keuken de hele dag bezet. De
groepen 4 hebben in het kader van het thema Hoe
werkt dat koekjes gebakken. Nog best lastig om
een tipkaart (werkbeschrijving) af te lezen, maar
goed dat er zoveel enthousiaste ouders kwamen
helpen.

Gezonde traktatie
Kijk nou eens, de kinderen geven het goede
voorbeeld. Ook de leerkrachten trakteren steeds
meer gezond. Dank je wel Timo, juf Marion en juf
Michèle.

Wij zijn bezig met het thema KNUFFELS. Dit thema
gaat over hard en zacht, spelen en praten over het
slaapritueel, voelen van verschillende materialen,
verstoppen, zoeken en over je allerliefste knuffel.
De woorden die bij dit thema horen kunt u
opvragen op de peuterspeelzalen.
Vanwege het mooie weer hebben de meeste
kinderen een andere jas aan. Helaas kennen veel
kinderen hun jas niet en voor ons is het ook
moeilijk om alles te onthouden, vandaar onze
oproep: OUDERS ZET AUB DE NAAM VAN JE KIND
IN DE JAS!!, EN OOK IN ZIJN/HAAR RUGTAS.
Monique is weer aan het terugkomen op de
groepen op Noorderbreedte 2, voorlopig is zij weer
vast aanwezig op ma- woe-en vrijdagochtend en
donderdagmiddag. Louise wordt binnenkort
geopereerd aan haar rug. Woensdag 24 mei is
voorlopig haar laatste werkdag. Zij hoopt na de
zomervakantie weer terug te keren op de groepen.
Annette zal haar vervangster zijn. Deze week komt
ze kennismaken en zal Louise haar inwerken op de
groepen.
De ouders van de peuterspeelzaal ontvangen een
extra brief van Kiona, stagiaire pedagogiek. Zij is
werkzaam op de groep van Louise. Zij gaat een
leuke ouderbijeenkomst houden op
donderdagochtend 1 juni voor alle ouders.
Groet, alle peuterspeelzaalleiding

Fijne
moederdag

