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Maandag 18 november
Maandag 2 december
Donderdag 5 december
Woensdag 11 december
Donderdag 12 december
Donderdag 19 december
Maandag 23 dec. t/m vrijdag 3 jan. 2020

Agenda
Dode Hoek praktijkles – groep 7/ 8
Paola de Zebratemmer 9.00 uur – gr. 1/ 2, samen met de Ichthus
Sinterklaas viering
GMR vergadering
Nieuwsbrief
Kerstviering
Kerstvakantie

Even voorstellen
Ik ben Petra van der Molen en werk sinds 2016 bij Lauwers en Eems als
schooldirecteur van de Lydinge in Leens. Samen met mijn man, drie kinderen (9,
11 en 13 jaar) en onze hond woon ik in Loppersum. In mijn vrije tijd vind ik het
fijn om creatief bezig te zijn, te lezen of te sporten. Met veel enthousiasme
begin ik in januari op Noordewier. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking met
de leerlingen, het team en de ouders. Tot januari ben ik voor de overdracht en
kennismaking één dag in de week aanwezig op Noordewier. We zien elkaar vast
snel en kom gerust binnen voor een nadere kennismaking.
Petra van der Molen.
Cultuureducatie
Wij gaan in 2020 meedoen aan het project Kunst en Ambacht. Een project cultuureducatie in een mooie
omgeving, namelijk in een kerkje en omringende gebouwtjes, alsmede een buitenruimte in Warffum. De
leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan in een bus naar Warffum, krijgen daar workshops van bevoegde
kunstenaars en ambachtslieden. In deze eerste periode komen muziek, schilderen/tekenen, drama/dans en
handvaardigheid aan bod. De leerlingen lunchen ook in Warffum, dus graag de lunch en het fruit voor de
kleine pauze meegeven, net als anders. Eén van onze leerkrachten gaat mee als begeleider, de overige
leerkrachten blijven op school voor allerlei werkzaamheden. De data zijn 13 januari, 10 februari, 16 maart, 20
april en 8 juni. Overigens, voor die dagen gelden de gewone schooltijden en de gewone schoolregels.
Het project wordt bekostigd uit onze cultuurgelden en een deel van de werkdrukgelden. Omdat we qua
financiën en onderwijstijd keuzes moeten maken, gaan de andere activiteiten (het poëzieproject, het
gezamenlijk project met Galerie d’Holm, de voorstellingen) dit jaar niet door. Voor groep 1,2 organiseren we
wel een voorstelling, omdat zij niet deelnemen aan het project Kunst en Ambacht.
We hebben in het team en in de mr de notitie cultuureducatie besproken, aangevuld en opnieuw vastgesteld.
Er zijn geen grote aanpassingen geweest, meer geactualiseerd. De notitie staat op de website.
Schooljaarplan
Het schooljaarplan van Noordewier staat dit schooljaar in het teken van het vak rekenen. We onderzoeken of
ons aanbod nog bij onze leerlingenpopulatie past en welke interventies we kunnen plegen om het
automatiseren en het memoriseren te verbeteren. Daarnaast nemen we de zorgcyclus ten aanzien van het
rekenen onder de loep; wat zien we, waarop vallen leerlingen uit of op, waarom is dat? Op deze kennis
baseren we onze interventies en bepalen we hoe we nog meer/beter kunnen differentiëren.
Het schooljaarplan staat op onze website, onder ‘Onze school/ Kwaliteitszorg’.
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December-activiteiten
We zijn al weer druk bezig met de voorbereiding van de december-activiteiten. De oudercommissie, het
decoteam en het team maken zich op voor mooie feesten. U krijgt per feest een nieuwsbrief.
Kennismaking beleidsambtenaren gemeente Hogeland
Dinsdag 5 november jl. hebben we gezamenlijk (Kids2B, Ichthus en Noordewier) kennis gemaakt met de
beleidsambtenaren. We hebben ons gepresenteerd als de Marciaborg. Kennismaken en verkennen wat we
(Marciaborg en de gemeente) voor elkaar kunnen betekenen. We hebben gesproken over:






De inrichting van de buitenomgeving.
VVE en samenwerking peutergroep en de kleutergroepen. De leerkrachten spreken elkaar over een
warme overdracht, gezamenlijke thema’s en een doorgaande lijn.
We hebben als wens een activiteitenladder met naschoolse activiteiten te ontwikkelen, voor
leerlingen van de buitenschoolse opvang en de andere leerlingen van de scholen. Misschien met
gebruikmaking van een combinatie-functionaris, betaald door de gemeente? Dit wordt uitgezocht.
Kindcentrum Marciaborg. Hoe werken we nu samen en welke wensen zijn er? Momenteel bestaat de
samenwerking uit gezamenlijke activiteiten en afspraken t.a.v. het gebruik van het gebouw. We
hebben de wens om tot één pedagogisch klimaat te komen en willen daar in 2020 mee aan de slag.

Parro
We horen soms van ouders dat ze geen pushberichten / notificaties ontvangen. Dit kan diverse oorzaken
hebben. De mogelijke oorzaken worden hieronder één voor één toegelicht.
Indien je als gebruiker na het toepassen van deze tips in dit artikel nog steeds geen push berichten ontvangt,
kunt u contact opnemen met het support team. Dit kunt u doen vanuit de Parro app en vervolgens het knopje
'Support' te gebruiken.
Algemeen (uitloggen in de Parro app)
Wanneer je als gebruiker uitlogt in de Parro app kunnen er geen push berichten meer afgeleverd worden.
Push berichten kunnen weer geactiveerd worden door weer in te loggen in de Parro app.
Android (energiebesparing)
Op de meeste telefoons (behalve Apple iPhone) draait het besturingssysteem Android, wat gemaakt is door
Google.
Een aantal fabrikanten hebben een energiebesparende modus gemaakt voor apps die een aantal dagen of
langer niet actief zijn geweest. Zodra apps als 'Energiebesparend' gemarkeerd zijn, kan het zijn dat
pushberichten niet ontvangen worden. Dit is voor Parro gebruikers erg vervelend omdat sommige scholen
niet op dagelijkse basis communiceren via de Parro app. Hierdoor komt de Parro app ongemerkt in de
energiebesparende modus te staan en ontvangt de gebruiker geen pushberichten meer.
Ook kan het zijn dat notificaties voor bepaalde apps niet werken wanneer je apps op je telefoon hebt laten
installeren dmv een backup van je account. Je zou in dit geval de app moeten her installeren om notificaties
weer te laten werken.
Van de Kinderraad
Doekoe
Ook dit schooljaar doen we weer mee, samen met de Ichthus en Kids2B. De opbrengst zal ten goede komen
van het buitenspelen.
Wat is Doekoe? Het is een actie van de COOP. U haalt uw boodschappen, krijgt een munt voor bepaalde
producten en u doneert de munt aan de organisatie van uw keuze. In de winkel staan verzamelbakken. De
actie start in het voorjaar.
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Van de Kinderraad
Hallo, wij zijn Iris en Hanne van de Marciaraad. 28 Oktober zijn we langs de klassen geweest om de knutsel
wedstrijd “het mooiste snoepje” te presenteren. Met deze wedstrijd kon je een snoepje ontwerpen.
Uiteindelijk zijn er zes winnaars uit gekomen, drie bij de onderbouw en drie bij de bovenbouw.
Dit was in het thema Sint Maarten. De winnaars; Luuk, Femm en Britt bij de onderbouw en Elise, Isa en Femke
bij de bovenbouw. Zij hebben een zuurstok gewonnen.

Verjaardagen
15 november
17 november
20 november
22 november
23 november
26 november
28 november
30 november
30 november
7 december

Iris
Kevin
Marie
Luciano
Eva Linn
Isa
Luna
Elise
Luuk
Ivar

groep 8
groep 7
groep 4
groep 2
groep 6
groep 1
groep 8
groep 5
groep 3
groep 3

De volgende nieuwsbrief wordt gestuurd op donderdag 12 december,
met vriendelijke groet,
team Noordewier.
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Lasergamen in Winsum
Wanneer:
Waar:
Tijd:
Wie:
Kosten:
Opgeven:

zaterdag 21 december
Ripperdahal Winsum
Tussen 9.00 uur en 17.00 uur
Iedereen tussen 6 en 110 jaar
€3,50 per ronde (20 minuten), op de dag zelf contant betalen
Voor 16 december door een e-mail te sturen naar hogelandbeweegt@gmail.com. Opgeven
mag in een team van 5 of individueel. Geef bij opgave aan hoeveel rondes je wilt spelen en
hoe oud je bent.

Beweegteam Het Hogeland is een samenwerking tussen gemeente
Het Hogeland, Huis voor de Sport
Groningen, Barkema en De Haan,
MJD en andere lokale sportaanbieders.
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