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Donderdag 12 december
Donderdag 19 december
Maandag 23 dec. t/m vrijdag 3 jan. 2020
Maandag 6 januari
Maandag 13 januari
Donderdag 16 januari

Agenda
Nieuwsbrief
Kerstviering
Kerstvakantie
Eerste schooldag van 2020
Project Kunstkerk (Kunst en Ambacht)
Nieuwsbrief
Nieuwe leerling(en)

Kian Scheffers is gestart in groep 1.
Ella Offereins verhuist in de kerstvakantie naar Rasquert en begint 6 januari in groep 2.
We wensen jullie een fijne tijd toe op Noordewier!
Kerst
Na een zeer gezellig Sinterklaasfeest is Sinterklaas weer vertrokken. De overgang naar Kerst is op school altijd
een beetje abrupt, omdat het maar een korte periode is van het Sinterklaasfeest tot de kerstvakantie.
Maar goed, de decoratieteams van beide scholen brengen ons helemaal in de stemming; kerstslingers,
kerstbomen, een stalletje, pakjes, enz, enz. Alle aspecten van Kerst komen aan bod. De leerlingen en de
leerkrachten vullen aan met Kerstknutsels en andere versieringen.
Ook allerlei activiteiten vinden plaats en veelal samen, met de gehele school: zingen, kerstknutselen en
kerstbakjes maken.
Op donderdag 19 december is het Kerstdiner. We beginnen met zingen voor de ouders; we verheugen ons er
weer op. De leerlingen dineren in de klas, voor de ouders is er een hapje en een drankje in de centrale hal. U
kunt dan ook afscheid van Sineke.
U heeft al een aparte Kerstflits ontvangen met allerlei aandachtspunten. We hopen veel ouders te mogen
begroeten.
Nieuwjaar
Na een welverdiende vakantie, met veel gezelligheid begint de school weer op maandag 6 januari. Uiteraard
proosten we met elkaar op het nieuwe jaar. De ouderraad zorgt traditiegetrouw voor drinken en een
nieuwjaarsrolletje.
Kunstkerk (Kunst en Ambacht)
Zoals u weet beschikken de leerkrachten over werkdrukgelden. Het team van Noordewier heeft ervoor
gekozen om die gelden te besteden aan vakdocenten. Deze docenten geven dan lessen aan de groepen
(techniek/ict, muziek, kunst). Het voordeel voor de leerkrachten is dat zij deze lessen niet hoeven voor te
bereiden, niet hoeven te geven en er geen nawerk van hebben; kortom, een behoorlijke werkdrukverlichting.
Het voordeel voor de leerlingen is dat zij een rijker onderwijsaanbod krijgen.
Het project Kunstkerk hoort hierbij. De leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan maandag 13 januari voor de eerste
keer naar Warffum, ze worden gehaald en gebracht met een bus. De gewone lestijden en schoolregels gelden.
De leerlingen nemen hun lunch en fruit mee naar Warffum. Gerrit gaat mee als begeleider.
De eerste serie lessen zijn dans/drama, tekenen/schilderen, muziek en beeldend 3D ontwerpen. De docenten
komen de eerste schoolweek zich voorstellen aan en kennismaken met de leerlingen.
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Verkeersles
Groep 7/8 had 18 november jl. een gastles over de dode hoek bij vrachtwagens en bussen.

17 december
18 december
19 december
28 december
28 december
29 december
29 december
4 januari
10 januari
10 januari

Harm
Justine
Rogier
Siem
Iris
Lise
Sara
Julia
Lena
Isa

Verjaardagen
groep 8
groep 6
groep 8
groep 2
groep 8
groep 8
groep 8
groep 5
groep 3
groep 7

De volgende nieuwsbrief wordt gestuurd op donderdag 12 januari 2020.
Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar.
Met vriendelijke groet,
Team Noordewier.
Obs Noordewier, Meijmaweg 9A, 9955 VC Rasquert, Tel. 0595-423825, obsnoordewier@lauwerseneems.nl, www.noordewier@lauwerseneems.nl

