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Dinsdag 17 september
Donderdag 19 september
Donderdag 26 september
Maandag 30 september
Woensdag 2 oktober
Donderdag 10 oktober

Agenda
info- en zakelijke ouderavond
verkiezing Marciaraad
mr-vergadering
GMR-vergadering
Start Kinderboekenweek (thema Reis Mee!)
Nieuwsbrief

Omgekeerde oudergesprekken
De volgende week zijn de omgekeerde oudergesprekken. Wij nodigen u van harte uit om de leerkracht te informeren
over uw kind; wat is handig voor de leerkracht om te weten voor de meest optimale begeleiding? Eén onderdeel van het
gesprek is de leerstijl van uw kind, hoe leert uw kind meestal, wat is de voorkeursstijl? Er is geen goed of fout, alleen een
voorkeur. Zie ook de bijlage bij deze nieuwsbrief. Marciaraad
Cheque en het speelplein
Inwoners van Baflo-Rasquert en omstreken hebben flink gespaard voor de inrichting van het schoolplein van de
Marciaborg; de Marciaraad heeft een cheque van €670,50 in ontvangst mogen nemen. Onze hartelijke dank aan alle
spaarders. De pleincommissie (twee leerkrachten en een ouder van Noordewier en van de Ichthus) zijn weer voortvarend
van start gegaan. Ze hebben allerlei klein speelmateriaal aangeschaft, een indeling bedacht voor speelvakken,
knikkertegels gekocht, enz. Daarnaast onderzoekt de commissie de mogelijkheid van subsidies verwerven voor grote
speeltoestellen.
Nieuwe leerling
Wij heten Kaylee welkom in groep 1. We hopen dat je een fijne tijd gaat krijgen op de Noordewier.
Verkiezing Marciaraad
Op school hebben we een Kinderraad, samen met de Ichthus, namelijk de Marciaraad. Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8
kunnen zich verkiesbaar stellen voor de raad; zij voeren een verkiezingscampagne. Op donderdag 19 september vinden
de verkiezingen plaats. In de daarop volgende Flits stellen wij de nieuwe Marciaraad aan u voor.
Info- en zakelijke ouderavond
Op maandag 1 oktober is onze informatie-avond, alsmede zakelijke ouderavond.
De informatie-avond is in het lokaal van uw kind en wordt verzorgd door de groepsleerkrachten. Zij vertellen over
het reilen en zeilen in de klas en er is gelegenheid voor het stellen van vragen en het doen van suggesties.
De zakelijke ouderavond wordt verzorgd door de oudercommissie (oc). Hier komen aan bod: het jaarverslag van de
school, van de oc en van de medezeggenschapsraad (mr), de vrijwillige ouderbijdrage, de begroting en het financieel
verslag. Eventueel zijn er verkiezingen van de oc en/ of de mr. Een week van tevoren krijgt u via de mail een
uitnodiging. Het programma ziet er als volgt uit:
19.30 tot 20.00 uur
informatie-avond voor de groepen 3,4 en 5,6
20.00 tot 21.00 uur
zakelijke ouderavond
21.00 tot 21.30 uur
informatie-avond voor de groepen 1,2 en 7,8

Schoolgids
De schoolgids 19-20 staat op de website. Wilt u liever een papieren versie ontvangen, meldt u dit dan aan Jantina
Grommers, persoonlijk of per mail: j.grommers@lauwerseneems.nl Zij zorgt dat u de gids ontvangt.
Kinderboekenweek
Woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is Reis Mee! Uiteraard besteden wij hier aandacht aan,
zoals de jaarlijkse boekenmarkt, veel lezen en voorlezen, bekroonde boeken aanschaffen, enz, enz.
We hopen dat de leerlingen zo steeds meer van het lezen gaan genieten.
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Techniek/ict

Moet uw auto voor de APK of hoort u een raar rammeltje? Wat een geluk, want de kinderen uit groep 1 en 2 weten nu
precies wat ze moeten doen om de auto door de APK te loodsen. En ze waren streng! Een krasje op een wieldop bij juf
Jantina en vieze ramen bij de auto van meester Gerrit, zorgden ervoor dat de auto’s zonder pardon zouden worden
afgekeurd. Gelukkig viel het uiteindelijk nog wel mee en mochten ze met de auto naar huis…
Deze les komt uit FutureNL, een onderdeel van de technieklessen. De kinderen uit 1/2 waren erg enthousiast!
Protocol geen inval
We hopen dat het niet gebeurt, maar hebben voor alle zekerheid een protocol geen inval opgesteld. De
medezeggenschapsraad is akkoord met dit protocol. Wat houdt het in? De eerste dag dat we geen inval hebben, lossen
we dit intern op. De splitsing van of groep 5,6 of groep 7,8 vindt die dag geen doorgang. Mocht er ook de tweede dag
geen inval zijn, dan worden de ouders van de betreffende klas ’s avonds geïnformeerd dat de leerlingen de volgende dag
vrij zijn. Indien opvang thuis voor grote problemen zorgt, kunnen ouders contact opnemen met school; de leerling wordt
dan in een andere klas geplaatst. Is er de derde dag ook geen inval, dan is een andere groep vrij.
Muzieklessen in de Marciaborg
De zomerstop is voorbij. De muzieklessen gaan weer beginnen. Maak van muziek een Feestje! Dinsdagmiddag na
schooltijd in de “Marciaborg” en in Den Andel. Maandag- en donderdagmiddag in Den Andel.
Info en opgave voor piano-, keyboard, blokfluit- of gitaarlessen: Hilda Werkman 06-51108331. Zie ook:
www.hildawerkman.nl
Verjaardagen
12 september
14 september
1 oktober
15 oktober
18 oktober
31 oktober

Julia
Niels
Wesley
Robyn
Erben
Ferdy

groep 6
groep 6
groep 8
groep 7
groep 5
groep 6

De volgende nieuwsbrief wordt gestuurd op donderdag 10 oktober,
met vriendelijke groet,
team Noordewier.
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