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Woensdag 22 januari
Donderdag 23 januari
Donderdag 30 januari
Donderdag 30 januari
Vrijdag 31 januari
Maandag 3 februari
Dinsdag 4 februari
Dinsdag 11 februari
Donderdag 13 februari
Donderdag 13 februari
Donderdag 13 februari
17 februari t/m 21 februari

Agenda
verhaal over verzet strijdersbeeldje groep 7/8, samen met de Ichthus
Onthulling verzet strijdersbeeldje- 13.00 uur
GMR
ludieke actie – ouders geven les?......
Stakingsdag alle leerlingen vrij!
Hennie jarig
Petra jarig
Margedag
Nieuwsbrief
Portfolio mee
Fietslessen groep 5/ 6
Voorjaarsvakantie

Verjaardag juf Hennie
Het duurt nog even maar ik vier mijn verjaardag op maandag 10 februari met de kinderen. Deze dag hoeven
de kinderen geen fruit mee maar wel een lunchpakket.
Uiteraard mogen de kinderen verkleed op school komen deze dag. (en)
Aanspreekpunt
Op de dagen dat Petra niet aanwezig is zijn Gerrit en Anne Gre het aanspreekpunt. Mocht u Petra zelf willen
spreken dan kunt u haar altijd telefonisch bereiken: 06-37657704. Via de Parro kunt u lezen welke dagen ze
aanwezig is op Noordewier.
Kunst en Arbeid
De eerste dag hebben de kinderen: gekeken in de verschillende ateliers, een kennis gemaakt met de
docenten. Er zijn docenten voor de 4 disciplines (drama / theater, muziek, beeldend, tekenen/schilderen). De
leerlijnen worden door de kunstdocenten gemaakt. De leerlingen maken een portfolio (map, dummy o.i.d.).
Het was een gezellige, creatieve en zinvolle dag voor alle leerlingen. F Hennie
Stakingsdagen
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari staken de leerkrachten van veel basisscholen. Met deze staking roepen
we dit kabinet wederom op om structureel extra te investeren in het onderwijs, voor de toekomst van onze
kinderen en de generaties die volgen.
We hebben in gezamenlijk overleg met de leerkrachten van de Ichthus gekozen om op donderdag een ludieke
actie te gaan houden en op vrijdag te gaan staken. Dat houdt in dat de kinderen van beide scholen op vrijdag
31 januari geen les hebben.
Als ludieke actie hebben we bedacht om de middenstand in de omgeving van de school op deze dag te
helpen. Het lijkt ons leuk en goed om iets te doen in het dorp op het moment dat wij niet voor de klas staan.
Om de ludieke actie te gaan organiseren zoeken we ouders die op donderdag 30 januari een les willen
verzorgen (een les m.b.t. op uw werk / hobby). Ook is er de mogelijkheid om een les te geven uit een
werkboekje. We zorgen dat de verwerking van de lessen klaar ligt. Er zijn ten alle tijden twee leerkrachten
aanwezig op school, voor het geval dit nodig is en om eventueel te kunnen begeleiden of als er vragen zijn.
Als u beschikbaar bent op donderdag 30 januari en een dag of dagdeel voor ons de lessen wilt geven kunt u
zich opgeven bij de leerkrachten.
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We hopen heel erg dat we genoeg ouders hebben die voor ons op deze dag de lessen willen geven, zodat wij
de ludieke actie kunnen uitvoeren.
Voorstelling groep 3/ 4
Op dinsdag 14 januari jl. bezochten de kinderen van groep 3/ 4, samen met de
kinderen van de Ichthus groep 3/ 4 een voorstelling over verkeer in de
gymzaal. Spacey woont op een andere planeet maar kwam die dag op aarde
om de verkeersregels te leren. De kinderen hebben heel goed geholpen.

Kinderen en ICT
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon,
tablet spelen daarin een belangrijke rol. Om u als ouders te helpen –samen met uw
kind- een goede weg te vinden in de talloze mogelijkheden, schrijven wij
maandelijks een artikel. Deze keer over…..
De Augmented Groningen App voor het hele gezin.
Over Augmented Reality is al vaker geschreven: een virtuele laag wordt over de werkelijkheid gelegd en
daardoor “ versmelten” de echte en de virtuele wereld.
Wilt u op een unieke ontdekkingsreis door Groningen? Op
locatie met het gezin ervaren hoe het er vroeger uitzag?
Download dan de Augmented Groningen App uit de Google of
App store en breng de geschiedenis van Groningen weer tot
leven. Op de volgende locaties vindt u de Augmented
Groningen punten: Borg Ewsum, Oterdum, Mankemaborg,
Fraeylemaborg, Punt van Reide, Appingedam, Ezinge, Ten Boer
en Zoutkamp. Eenmaal op locatie stuurt de app u naar de juiste plek, informatiepaaltjes helpen u daarbij.
In de app krijgt u een uitgebreide instructie over hoe de app werkt, kunt u de verhalen downloaden, een AR
demonstratie met Beetke van Rasquert krijgen, een kaart met alle locaties. Kortom:
Start uw beleving en laat de historie tot leven komen!
Redactie: L&E ICT
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22 januari
23 januari
25 januari
26 januari
29 januari
12 februari

Masse
Loes
Viggo
Melissa
Lisa-Marie
Maaike

Verjaardagen
groep 1
groep 7
groep 4
groep 8
groep 7
groep 7

De volgende nieuwsbrief wordt gestuurd op donderdag 13 februari 2020.

Met vriendelijke groet,
Team Noordewier.

Obs Noordewier, Meijmaweg 9A, 9955 VC Rasquert, Tel. 0595-423825, obsnoordewier@lauwerseneems.nl, www.noordewier@lauwerseneems.nl

