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Marge-dag, alle kinderen zijn vrij
’s middags voor de leerkrachten
een scholing in the cloud
Maandviering groep 1/2 vanaf 8.30 uur.

Start projectweek Kinderboekenweek
Dag van de duurzaamheid
Activiteit groep 7/8
Voorstelling op school voor groep 1 t/m 6
Groep 7/8 naar UMCG

Vanuit het managementteam

Vanuit de ouderraad hebt u een verzoek gekregen
voor het betalen van de ouderbijdrage.
Al onze documenten worden op 1 oktober
overgezet naar the cloud. Aansluitend op
woensdagmiddag 3 oktober krijgen we een training
over het “in the cloud werken”.
Vanaf 8 oktober besteden we school-breed
aandacht aan de Kinderboekenweek, dit jaar is het
thema: “Kom erbij”. Deze week en volgende week
zijn er allerlei activiteiten. Een voorstelling voor
groep 1 t/m 6, een voorleeswedstrijd, boekendag.
Met de bouw van de school is nu echt een begin
gemaakt. We zullen samen met het team van de
Wilster, Kids2b en de bibliotheek vorm gaan geven
aan het plein en de gezamenlijke ruimtes.
Vorig schooljaar hebben we informatief met elkaar
gesproken over een aantal zaken en lag de nadruk
op kennismaking.

Met een hartelijke groet,
Greetje Nomden
Paul Roelfsema

Beste ouders,
Afgelopen week zijn we als team op kraambezoek
geweest bij juf Sjoukje Metting. We hebben Jornas
bewonderd. Met juf Sjoukje en haar gezin gaat het
naar wens. De hartelijke groeten van haar aan u
allemaal.
In de groepen komt juf Sjoukje op 2 oktober Jornas
laten zien. Zij blijft tot 12 uur, wilt u als ouders nog
even binnenlopen om Jornas te bewonderen , dan
kan dat.
Op 1 oktober hebben we als team een training
over gedrag. Hoe ga je om met moeilijk gedrag. We
hopen handvaten en tips te krijgen hoe we met dit
gedrag kunnen omgaan. Deze cursus wordt
teambreed op alle Noordkwartier scholen
aangeboden.
Deze dag zijn alle kinderen vrij.
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Aanwezigheid managementteam:
Week 40
Thea Enderle (IB- 1 en 4
er)
oktober
Greetje Nomden 1 en 3
(adj.dir)
oktober
Paul Roelfsema
1, 2 en 3
(dir)
oktober

Week 41
8 en 11
oktober
8 en 12
oktober
9, 10 en 12
oktober

Uitnodiging voor de ouders:
Op 11 oktober aanstaande organiseren Rotary Club
Eems Dollard en Landgoed “Ekenstein” een
publiekslezing over beeldschermgebruik door
kinderen en het verslechteren van de ogen op later
leeftijd. De lezing is vooral bedoeld voor ouders,
verzorgers en docenten. Spreker is oogarts Egbert
Pool van het Ommelander Ziekenhuis. De lezing
vindt donderdag 11 oktober a.s. plaats in het
Schathoes op landgoed “Ekenstein” in
Appingedam. De deur is open vanaf 19.30 uur.
Toegang is gratis. In verband met de organisatie
wordt aanmelding op prijs gesteld, maar is niet
verplicht.
Meer informatie vindt u op onze Facebookpagina
(ook zonder Facebook account te bekijken).
Link naar de
Facebookpagina: https://www.facebook.com/Eken
steinlezing/

Vanuit de MR
Dit jaar bestaat de MR uit de volgende personen:
Esther Stad en Anneke Timmers namens het
personeel; Jeanet van der Ploegh en Janneke
Wijlhuizen als oudergeleding. U kunt ons bereiken
via mr.wicherzitsema@noordkwartier.nl -uiteraard
kan even persoonlijk aanspreken ook altijd.

Klasbord/ Ouderportaal Parnassys
Ook dit schooljaar maken we weer gebruik van
Klasbord. U heeft de klascode voor dit schooljaar
reeds ontvangen; mocht het u nog even zijn
ontschoten, kunt u bij de groepsleerkracht de code
opnieuw opvragen. Klasbord is op tablet, telefoon,
computer, laptop, alle platforms te gebruiken,
komt u er niet uit? Vraagt u gerust een collegaouder of een leerkracht.

Het Ouderportaal is nog steeds met het door uzelf
ingestelde wachtwoord geldig in combinatie met
uw gebruikersnaam. U kunt daar zelf uw
persoonlijke gegevens aanpassen, of bijvoorbeeld
noodtelefoonnummers invullen. Bij deze het
verzoek om deze gegevens altijd up to date te
houden, maar tegelijkertijd ook om deze gegevens
zo aan het begin van het schooljaar te controleren.
Indien u niet meer in het Ouderportaal komt, kan
er een nieuw wachtwoord toegestuurd worden,
laat dit dan even aan mij weten via
a.timmers@noordkwartier.nl

Leesouders
We kunnen ook dit schooljaar weer de hulp
gebruiken van ouders bij het lezen. Een aantal
ouders heeft al aangegeven weer te willen lezen
met kinderen, lijkt u dit ook leuk? Dan hoor ik dit
graag zo snel mogelijk, dan kunnen we ook echt
gaan starten. Graag een berichtje naar
a.timmers@noordkwartier.nl met daarbij vermeld
op hoeveel dagen, op welke dagen en op welke
tijdstippen dat mogelijk zou zijn.

Even voorstellen
Mijn naam is Hugo Beukema en loop tot de
kerstvakantie stage in groep 5/6. Ik ben een
enthousiaste en leergierige student die het leuk
vindt om de kinderen iets bij te brengen. Ik denk
dat de sfeer in deze groep goed is en ik mij daar
snel in kan vinden. Ik volg de opleiding tot
leerkracht basisonderwijs op NHL Stenden
Hogeschool te Groningen. Dit is mijn derde jaar
van de opleiding, ik zit in een fase waar ik veel
ervaring opdoe. Ik zal geregeld op de maandag en
dinsdag de lessen in de klas verzorgen. Verder loop
ik 2 stageweken op school rond, dan ben ik de hele
week aanwezig. Het gaat vast een leerzame tijd
worden en ik heb er in ieder geval veel zin in!
Hugo
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Groep 1/2
De kinderen hebben de klanken: k, aa en deze
week ook de m inmiddels geleerd; hoe zeg je de
klank, is het met of zonder stem, lang of kort?
We hebben veel dingen over het verkeer geleerd
deze weken. De kinderen leerden het verschil
tussen de vormen van de borden. Dat een pas-op
bord een driehoek is met rode rand met de punt
omhoog. We hebben zelf borden gemaakt.
We hebben spelletjes gedaan met 5 auto’s:
hoeveel zie je en hoeveel zijn er nu in de garage
gereden? Om te leren dat de 5 op verschillende
manieren is te verdelen.
Volgende week beginnen wij in onze groep vast
met het thema: Vriendschap. Dit is het thema van
de kinderboekenweek.

Daarnaast werken we deze weken aan de regel: Jij
bent aardig voor elkaar! We oefenen met het
geven van complimenten en proberen goed samen
te werken. Maandag 1 Oktober hebben de
kinderen vrij, maar dinsdag gaan we weer vol
goede moed weer verder!
Groet Sietske

Groep 5/6
Chauffeurs museumbezoek; juf Sjoukje komt met
Jornas langs; denk aan de margedag; onze groep
gymt op maandag en dinsdag direct aan het begin
van de middag. Kinderen die dat mogen kunnen
rechtstreeks van huis naar de gymzaal gaan, zodat
ze daar bij voorkeur rond 13u10 zijn, maar zeker
niet eerder dan 13u05 daar aanwezig. Kinderen
van broodschool en voor iedereen die ook wil
aansluiten, lopen samen met een leerkracht van
school naar gym rond 13u05.

Groep 7/8

Sparen: willen jullie meehelpen met het
verzamelen van keukenrollen? Wc rolletjes hebben
we nog wel.
Bij deze willen we de ouders van groep 1/2
uitnodigen voor de maandafsluiting van groep 1/2.
Deze is op vrijdag 5 oktober in het gymlokaal om
8:30 uur. We hopen jullie dan te mogen begroeten.

Boekenmarkt
Op vrijdagochtend 19 oktober vindt de jaarlijkse
boekenmarkt plaats. Voor deze markt zoeken wij
(gebruikte) boeken die we kunnen verkopen. De
opbrengst van de boekenmarkt gaat naar ons
nieuwe schoolplein of naar nieuwe boeken voor de
school.
Heeft u thuis boeken die u kwijt wilt, dan kunt u
deze tot donderdag 18 oktober inleveren bij het
lokaal van groep 7/8.
Alvast bedankt voor alle leuke boeken en tot
vrijdag 19 oktober!
Groeten,
Groep 7/8

Groep 3/4
De eerste weken in groep3 en 4 zijn alweer voorbij.
Deze week hebben we drie jarigen in onze groep:
Jolien, Romy en Anna. Gefeliciteerd allemaal!
Groep drie kent intussen al zoveel letters dat we
allemaal woorden kunnen maken. Groep 4 is hard
aan het oefenen met moeilijke sommen over het
tiental.

@wicherzitsema
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