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Nieuwsbrief - Maandag 26 oktober 2020

Sint-Maarten
Dit jaar vieren we Sint-Maarten anders op school dan andere jaren i.v.m. corona. Het zingen voor de
ouders kan niet doorgaan maar wellicht kunnen we via parro laten horen hoe goed de kinderen de
liedjes kennen! Er worden lampions gemaakt door alle leerlingen en waarschijnlijk gaan de groepen 1
t/m 4 van Noordewier en Ichthus naar Viskenij en de Ding’n om (buiten) voor de bewoners te zingen.
Nieuwe leerlingen
Na de herfstvakantie is Avesta Khalil bij ons op school gekomen en Mattias Offereins is aan het
oefenen. We wensen beide kinderen een fijne tijd toe op Noordewier.
Luizen
Tijdens het luizenpluizen van afgelopen dinsdag zijn er geen luizen gevonden. We gaan weer pluizen
na de volgende vakantie. Als er in de tussentijd wel luizen op school zijn, houden we u op de hoogte.
We willen u vragen om het ook aan school of aan de luizenmoeders te melden als u bij een van de
kinderen luizen heeft geconstateerd. Hoe eerder we dit van elkaar weten hoe sneller we kunnen
zorgen dat we weer luizenvrij zijn.
Ouder Informatieavond
Op dinsdag 20 oktober hebben we een informatieavond gehouden voor de ouders van beide scholen.
In de gezamenlijke nieuwsbrief voor beide scholen informeren we de ouders over deze avond.
Nieuwe collega groep 5/6
Vanaf 23 oktober ben ik iedere vrijdag op de Noorderwier in Rasquert te vinden als leerkracht van
groep 5 en 6. Ik zal me even kort voorstellen. Samen met mijn man Mark en 2 kinderen, Jordy en
Amber woon ik met veel plezier in Rottum. In mijn vrije tijd wandel ik graag in de regio. Ik heb mijn
kinderen op het voortgezet onderwijs en vond de tijd rijp om mijn ambitie na te streven. Enorm blij
ben ik dan ook met de kans om op Noordewier les te mogen geven. Na kennis gemaakt te hebben
met het team en de kinderen heb ik enorm veel zin om aan de slag te gaan. Ik zie er naar uit om ook
jullie te ontmoeten.
Groeten, Yvonne Eisinga
Op maandag 30 november komt de volgende nieuwsbrief.
Vriendelijke groeten,
Team Noordewier

Meijmaweg 9a
9955 VC Rasquert
Tel. 0595-423825

