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9955 VC Rasquert
Tel. 0595-423825

16 juni 2020

Dinsdag 24 juni
Donderdag 25 juni
25 juni t/m 29 juni
Maandag 29 juni
Woensdag 1 juli
Vrijdag 3 juli
4 juli t/m 16 augustus
maandag 17 augustus

Agenda
Meester Giel en juf Anne Gre jarig
Portfolio mee
Oudergesprekken, facultatief
Doordraaidag
Strooien
Margedag - alle leerlingen vrij
Zomervakantie
Eerste schooldag

Vaderdag
We hebben dit jaar geen Moederdag cadeau met de kinderen kunnen maken. We hebben besloten om hierin
een lijn te trekken en ook geen Vaderdag cadeau te maken. We hopen dat alle moeders een leuke Moederdag
hebben gehad en wensen alle vaders ook een fijne vaderdag.
Nieuwe leerlingen
Sinds wij weer naar school gaan zijn er de volgende nieuwe leerlingen; Joris Jansen en Lucas Buma. Linde Kooi
start direct na de zomervakantie in groep 1.
Wij wensen alle drie een fijne tijd toe bij ons op school.
Verjaardag meester Giel en juf Anne Gre
Op 24 juni viert juf Anne Gre haar verjaardag. Op 25 juni viert meester Giel zijn verjaardag.
Portfolio en oudergesprekken
De portfolio gaat op donderdag 25 juni mee naar huis.
De oudergesprekken vinden plaats van 25 juni t/m 29 juni. Alleen zal het deze keer anders gaan dan u bent
gewend. De gesprekken zullen telefonisch worden gedaan. En deze gesprekken zijn facultatief, dus niet
verplicht. De duur van de gesprekken is net als altijd 10 minuten duren.
Strooien
De leerlingen van groep 8 strooien woensdag 1 juli op voorverpakte snoep.
Bereikbaarheid
Wij hebben afgelopen periode meerder malen te horen gekregen dat de telefoon wel overgaat, maar de
telefoon niet wordt opgenomen. Wij zijn erachter gekomen dat als wij al in gesprek zijn en er nog iemand
naar school belt deze persoon niet hoort dat wij in gesprek zijn. Wij krijgen tijdens het telefoongesprek ook
niet te horen dat er nog iemand naar school belt. We zijn bezig om dit probleem te verhelpen. We begrijpen
heel goed dat het erg lastig is als u de school niet kunt bereiken. U kunt ten alle tijden het mobiele nummer
van Petra van der Molen gebruiken. Ook als zij niet op school aanwezig is. Zij kan gemakkelijk via de app of
Parro aan de teamleden iets doorgeven, mocht dit nodig zijn.
Petra van der Molen - 06-37657704
Onze excuses voor het eventuele ongemak.
Komend schooljaar 2020/2021
Hoe het komend schooljaar er exact uit komt te zien (wat betreft corona maatregelen) kunnen we nu nog niet
voorspellen. We verwachten dat we in september weer redelijk gewoon kunnen starten en dat het groot deel
weer als vanouds zal zijn, maar mocht dit anders zijn dan laten we u dit in de laatste week van de
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zomervakantie weten.
Een wijziging die we u al wel kunnen laten weten is dat wij; Ichthus en Noordewier komend schooljaar gelijke
schooltijden hebben. De ouders van de Ichthus hebben via een enquête aangegeven hetzelfde lesrooster als
ons te willen hanteren. Ook hebben wij gelijke pauzes, dat betekent dat de kinderen gezamenlijk met de
kinderen van de Ichthus de kleine en de grote pauze hebben. We maken een pleinrooster waarbij van beide
scholen een leerkracht op het plein staat in de pauzes.
Afgelopen schooljaar hebben we extra ingezet op techniek en muziek (de werkdrukgelden hebben we
hiervoor gebruikt). Meester Gerrit gaf de technieklessen aan alle groepen en meester Rutger gaf muziek aan
alle groepen. We hebben met elkaar besproken hoe ons dit is bevallen en waar we komend schooljaar mee
aan de slag willen.
Meester Rutger blijft de muzieklessen geven, maar alleen aan de groepen 1 t/m 4. In de hogere groepen gaan
de leerkrachten zelf muziek geven. We schaffen hiervoor de muziek methode 123Zing aan.
Ipv techniek gaat meester Gerrit Engels geven. We bestellen een Engelse methode voor de groepen 1 t/m 8.
De leerkrachten van de onderbouw geven zelf deze lessen en meester Gerrit geeft de lessen aan de groepen 5
t/m 8.
Daarnaast hebben we besloten om de werkdrukgelden ook in te zetten voor een extra vakdocent gymnastiek.
Dat betekent dat de leerkrachten zelf geen gymnastiek meer geven en dat alle groepen tweemaal per week
(dinsdagochtend en donderdagmiddag) les krijgen van een vakdocent (groepen 1 en 2 krijgen 1 maal les van
de vakdocent).
Meester Frank heeft een nieuwe baan aangeboden gekregen in het Voortgezet Onderwijs en heeft hierdoor
niet meer de mogelijkheid om tweemaal in de week bij ons de gymlessen te geven. De nieuwe vakdocent
gymnastiek gaat meester Ewart Gerritsen worden. Meester Ewart heeft eerder stagegelopen op Noordewier
en heeft na zijn pabo de Alo gedaan.
Via deze weg willen we meester Frank bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid en we wensen Ewart veel
plezier bij ons op school.
Op dit moment is nog niet duidelijk of we nog gebruik gaan maken van de KunstKerk in Warffum.
Formatie 2020/2021
De formatie verdeling voor komend schooljaar is bekend.
De groepen 1 en 2 blijft ongewijzigd, juf Hennie geeft deze groepen les en op vrijdag is meester Giel aanwezig.
Juf Barberdina gaat per 12 september met pensioen. Hierdoor komt er plek vrij in de groepen 3 en 4. Meester
Giel heeft aangegeven graag aan deze groep les te willen geven. Meesteer Giel en juf Jose worden de
leerkrachten van deze groep. Tot 12 september is juf Barberdina nog aan het werk en meester Giel gaat deze
eerste weken invallen op verschillende scholen. Mocht er geen ziekte zijn op de andere scholen, waardoor
meester Giel niet hoeft in te vallen dan zal hij les gaan geven aan de leerlingen van de groepen 3 en 4. Juf
Barberdina kan op deze momenten ondersteunende werkzaamheden doen voor de school.
Juf Olga blijft de leerkracht voor de groepen 5 en 6 en gaat werken op de maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag. Op vrijdagochtend komt juf Esther Mook deze groepen lesgeven. Juf Esther werkt ook in Ezinge
op Op Wier. Ze geeft daar 4 dagen les aan de groepen 7 en 8. Esther komt in de laatste week kennismaken
met het team en als het qua organisatie lukt ook nog even met de kinderen van de Noordewier.
We zijn blij dat Esther ons team komt versterken en wensen haar veel werkplezier bij ons op school.
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De groepen 7 en 8 kunnen we drie dagen splitsen. Het is nog niet helemaal definitief, maar zoals in het
schema te zien is denken we dat we op dinsdag, woensdag en vrijdag de groepen gaan splitsen. Juf Anne-Gre
en meester Gerrit hebben beide een hele dag de combinatie groep 7 en 8.

Gr. 1/ 2

Gr. 3/ 4

Gr. 5/ 6

Maandag ocht

Hennie Veldhuis

Giel Maasdam

Olga Muurman

Gr. 7

Gr. 8

Gr. 7/ 8
Gerrit de Boer

Maandag mid

Hennie Veldhuis

Giel Maasdam

Olga Muurman

Gerrit de Boer

Dinsdag ocht

Hennie Veldhuis

Giel Maasdam

Olga Muurman

Gerrit de Boer

Anne Gre Flikkema

Dinsdag mid

Hennie Veldhuis

Giel Maasdam

Olga Muurman

Gerrit de Boer

Anne Gre Flikkema

Woensdag

Hennie Veldhuis

Giel Maasdam

Olga Muurman

Gerrit de Boer

Anne Gre Flikkema

Donderdag ocht
Donderdag mid

Hennie Veldhuis
Hennie Veldhuis

Jose Terpstra
Jose Terpstra

Olga Muurman
Olga Muurman

Vrijdag ocht

Giel Maasdam

Jose Terpstra

Eshter Mook

Anne Gre Flikkema
Anne Gre Flikkema
Gerrit de Boer

Anne Gre Flikkema

We wensen iedereen alvast een fijne zomervakantie en dan zien we elkaar weer op maandag 17 augustus.
Met vriendelijke groet,

Team Noordewier.

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…..
Leesvoer in vakantietijd
Nog even en de kinderen zijn weer volledig thuis….. zomervakantie! Normaal
gesproken een periode van afronden van het schooljaar, spelletjes, musicals, afscheid
nemen, voorbereiden op de vakantie. Hoe anders zal dat dit jaar zijn.
Wat blijft, is het heerlijke gevoel van even met een boek in de luie stoel, op de bank,
binnen of buiten, waar dan ook.
Mijn oog viel op het boek: “ Van emoji’s tot sexting”, over opvoeden in een medianest. Ik heb het boek
meteen besteld en moet zeggen: het is een echte aanrader! Veel herkenbare vragen komen aan de orde :
gaat dat gamen niet te ver? Selfies op Instagram, is dat nou wel verstandig? 3 jaar en dan al zo handig met de
tablet? Dit boek bundelt allerlei ervaringen van ouders met inzichten van experts over het mediagebruik van
kinderen tussen 0 en 18 jaar. Er wordt niet verteld hoe het moet, wel hoe het kan.
Het boek is online te bestellen bij o.a. Bol.com € 24,99 of via https://borgerhofflamberigts.be
Interessant is ook de website: https://medianest.be met o.a. een onderzoek naar schermtijd in tijden van
Corona.
Vakantielezen met en voor de kinderen:
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Kinderen die in de zomervakantie lezen, behouden hun leesniveau of gaan zelfs vooruit.
In onderstaande video van Bibliotheek Midden-Brabant vertelt Luuk over
lezen tijdens de vakantie en krijgt u 4 tips om uw kind aan het lezen te houden:
https://www.youtube.com/embed/UwoFmb13kVo
Wij wensen u een ontspannen en mooie zomervakantie toe!
Redactie: L&E ICT
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