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Week 36 en 37
Week 38
Week 40
Week 41

Agenda
Gouden weken; groepswerk
Gouden weken; kijkje in de klassen
Gouden weken; oudergesprekken
Gouden weken; media wijsheid

vrijdag 8 september
woensdag 20 september
donderdag 21 september
maandag 25 september
dinsdag 26 september
donderdag 28 september
woensdag 4 oktober
dinsdag 10 oktober
donderdag 12 oktober
23 t/m 27 oktober

Start inzameling voor dieren
Kinderraad verkiezing
GGD voor groep 2 en 7.
10.15 uur voorstelling gr 1,2,3
1e kinderraad vergadering
Informatie/ zakelijke ouderavond
Start Kinderboekenweek
8.30- 10.00 uur Inloopbijeenkomst voor ouders
Afsluiting Kinderboekenweek, Boekenmarkt, Voorleeskampioen
Herfstvakantie

Welkom
Hartelijk welkom op school: Sophie, Norell, Femm en Selena in groep 1, Derick in groep 3, Julia in groep 4
en Isabelle in groep 7.
Wij wensen jullie en je ouders een fijne tijd op Noordewier.
Gym
De gymlessen zijn op maandag en donderdag; groep 1,2 heeft elke dag een bewegingsactiviteit. Voor
verdere afspraken: zie de informatiekalender.
Privacy
Wij vinden het leuk om een beeld van onze school te geven door middel van de website, Facebook, enz. Wij
trachten zorgvuldig met de privacy van de leerlingen, de ouders en de medewerkers om te gaan. In dit
tijdperk van social media vraagt dat extra aandacht. Bij aanmelding wordt hier al naar gevraagd, maar
uiteraard kunt u door nieuwe inzichten en/ of de ontwikkelingen op dit gebied van mening veranderen.
Daarom vragen wij u aan het begin van het schooljaar actief naar uw toestemming voor het plaatsen van
foto’s op Facebook, de website, Parro, in de nieuwsbrief en in een artikel in de krant of De Schakel. De
naam van een leerling wordt overigens niet gekoppeld aan een foto.
Wilt u de bijlage invullen en uiterlijk vrijdag 15 september inleveren, naar keuze digitaal of op papier. Alvast
onze dank.
GGD
Donderdag 21 september komt de GGD op school voor de leerlingen van groep 2 en 7. De ouders van deze
leerlingen krijgen een brief met informatie en waarin ook toestemming wordt gevraagd.
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stoetbomen
Maandag zijn alle kinderen gestart in hun eigen groep. Kennismaken met elkaar en daarna lekker aan het
werk.
Om 14.10 uur hebben we de dag afgesloten met de stoetbomen. Traditiegetrouw krijgen de leerlingen van
groep 3 op de eerste schooldag een stoetboom. Om 14.30 uur gaan de kinderen van groep 3 als eerste naar
buiten. Hun eerste “echte” schooldag zit er op!
Het verhaal gaat als volgt:
De stoetboom
Vroeger hadden de meeste scholen een zolder. Op die zolder groeide een heel bijzondere boom: een boom
waarvan de takken vol hingen met kadetjes (stoetjes), fruit en snoep. Op de eerste schooldag waaide het zo
hard dat de takken van de boom af waaiden………….voor de eersteklassers.
Deze traditie bestaat al tientallen jaren op het “Hoge Land” en wordt door een aantal scholen in ere
gehouden. Zo ook op “obs Noordewier”.
Inzamelen dekens
Regelmatig proberen we op school een steentje bij te dragen aan goede doelen of op een andere manier
onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Dit jaar willen we in de maand september speelgoed, voer,
dekens en/ of oude handdoeken inzamelen voor het dierenasiel. Niet alleen voor honden en katten maar
voor alle soorten dieren. Dus, heeft u oude spullen lever dat dan in op school. In de gemeenschapsruimte
maken we er een plek voor vrij. Rond dierendag zullen ze overhandigd worden aan het asiel.
Gouden Weken
We beginnen weer met de Gouden Weken. In de eerste weken na de zomervakantie wordt de groep

gevormd en worden de normen in de groep bepaald. Deze belangrijke periode wordt ook wel ‘de
Gouden Weken’ genoemd. Deze weken vormen de basis voor de rest van het schooljaar en
daarom willen we hier bewust mee omgaan.
In de eerste weken zijn we actief bezig met het groepsvormingsproces door middel van KiVa
lessen. In elke groep zal er veel aandacht zijn aan hoe we omgaan met elkaar, met onze spullen
en hoe we ons gedragen in de verschillende ruimten. Het werken in wisselende groepjes en
groepsvormende activiteiten zorgen voor nauwere banden onderling. Ook maakt elke groep een
groepswerk.
Een andere activiteiten is: een kijkje nemen in de klas. Deze weken staan in het kader van kennis
maken met elkaar, met de klas, met de leerkracht , met de school en dus ook met u als ouder. Daarom
nodigen wij u uit om in de week van 18-22 september een keer te komen kijken in de klas. U kunt dan zien
hoe de kinderen werken en uiteraard kunnen de kinderen u er ook over vertellen. U bent van harte
welkom in de groep van uw kind op maan-, dins-, donder- en vrijdag van 14.00 uur tot 14.30 uur of op
woensdag van 12.00 uur tot 12.30 uur. Voor groep 1/2 geldt op vrijdag van 12.00-12.30 uur.
Daarnaast is er weer het omgekeerde oudergesprek. Omgekeerd, omdat wij in dit gesprek graag van u
willen horen wat wij over en van uw kind moeten weten om er een goed schooljaar van te maken. Denk
hierbij aan: wat zijn de interesses van uw kind, waar is uw kind goed in, wat vindt uw kind moeilijk, welke
benadering werkt het beste bij uw kind, wie zijn haar of zijn vriendjes? Vorig jaar hebben we ook gesproken
over de leerstijl van uw kind, dit komt ook dit jaar aan de orde. Daarnaast willen we graag weten: wat
motiveert volgens u uw kind om te leren. Nadere informatie ter voorbereiding van dit gesprek volgt.
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De gesprekken zullen plaats vinden in de week van 2 t/m 6 oktober. Deze gesprekken zullen zowel onder
schooltijd als na schooltijd worden gepland. Hiervoor kunt u zich inschrijven via de gespreksplanner. Deze
gesprekplanner staat dinsdag 26 september ’s avonds online.
Mediawijsheid: in week 41 krijgen alle groepen lessen mediawijsheid. Wat is Social Media, hoe zit het met
de privacy, wat kunnen de gevolgen zijn, hoe benut je Social Media op de goede manier, enz. In iedere
groep op een manier, passend bij de leeftijd.
Muzieklessen
Ook na de zomervakantie is er weer de mogelijkheid voor muzieklessen na schooltijd op obs Noordewier,
gegeven door mevrouw Hilda Werkman. De lessen zijn voor kinderen vanaf 5 jaar. Er is een gevarieerd
aanbod; muziekworkshops, piano-, gitaar- en blokfluitles. De leerlingen hebben een flyer gekregen en er
hangt een poster op het prikbord bij de ingang.
Kalender
De leerlingen hebben maandag jl. de informatiekalender gekregen. We hebben zo veel mogelijk de data
e.d. al opgenomen; mocht er in de loop van het schooljaar nieuwe data of informatie komen, verzoeken wij
u dit zelf te noteren op de kalender. We hebben ons best gedaan om alles correct op te nemen, maar
mochten er onjuistheden in staan, wilt u ons daar dan op attenderen? Alvast bedankt.
De Kinderraad
Op school hebben we een Kinderraad. Leerlingen uit groep 7,8 kunnen zich verkiesbaar stellen voor de
raad; zij voeren een heuse verkiezingscampagne.
Op woensdag 20 september vinden de verkiezingen plaats. In de daarop volgende flits stellen wij de nieuwe
kinderraad aan u voor.
Burgemeester komt voorlezen in groep 7/8
Oktobermaand Kindermaand wordt jaarlijks in onze provincie georganiseerd en heeft als doel kinderen van
4 tot en met 12 jaar op een laagdrempelige manier in aanraking te brengen met cultuur en erfgoed.
Culturele instellingen zoals musea, molens borgen kerken, theaters, natuurorganisaties, bibliotheken en
muziekscholen, organiseren speciale activiteiten voor kinderen op zaterdagen en/of zondagen in oktober,
die voor hen gratis toegankelijk zijn. De kindermaand wordt traditiegetrouw geopend door de
burgemeesters. Dit jaar komt de burgemeester bij ons op school. Tijdens het bezoek wordt een Gronings
volksverhaal voorgelezen aan groep 7/8 en worden de kaarten voor de Oktobermaand Kindermaand
uitgedeeld. Dit spektakel gaat plaatsvinden op woensdag 13 september.
Da Vinci
Deze week beginnen ook de Da Vinci-lessen weer. De thema’s zijn:
Groep 1,2 en 3: Het jaar, De seizoenen, Je verjaardag.
Groep 4,5:
Lang geleden, Schatten van de aarde, Weer en water, Van ridders tot ruimtevaart
Groep 6:
Egyptenaren, Grieken en Romeinen, De Middeleeuwen
Groep 7,8:
Indianen, Vikingen, Ottomanen, Nieuwe tijd.
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Verjaardagen
7-sept Derick
8 sept Mylan
14 sept Niels
21 sept Jens

groep 3
groep 3
groep 4
groep 8

De volgende nieuwsbrief wordt gestuurd op donderdag 21 september
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