Nieuwsbrief november 2018

Inleiding.
“En voordat je het weet is er een maand voorbij….” Zo snel gaat de tijd. De eerste maand op
IKC Noordeinde heb ik ervaren dat er een enthousiast team leerkrachten is dat zeer begaan is
met het onderwijs en uw kinderen. En daarbij ouders die zich ook sterk betrokken voelen bij
de ontwikkeling van de school. Zeker bij de avonden van de voortgangsgesprekken en de
koffieochtenden heb ik dit zo ervaren.
Fijn om zo te beginnen en positief om samen met u verder te gaan in de ontwikkeling van de
school en uw kind!
John Weidmann.

Stand van zaken nieuwbouw IKC Noordeinde.
Volgens onze informatie zal de gemeenteraad van Zoetermeer in december/januari een
beslissing nemen over nieuwbouwplannen van een aantal scholen in Zoetermeer. Hieronder
valt ook het IKC Noordeinde. Ook wij zijn benieuwd naar de uitkomst. Wanneer wij hier meer
over weten, zullen wij u natuurlijk daarvan op de hoogte brengen.

Ziek melden.
Het blijkt zo te zijn dat ziekmelden middels de app soms niet goed doorkomt naar school.
Daarom verzoeken wij u om, wanneer het zich voordoet, uw kind telefonisch (tussen 8:00 en
8:15 uur) ziek te melden. Het telefoonnummer van school is: 079-3319620.

Verzoek.
Waarschijnlijk wel bekend bij de meesten van u maar toch om even in herinnering op te halen
het verzoek om uw kind gedag te zeggen bij de deur van het klaslokaal (en s.v.p. niet mee te
lopen de klas in). Bij de kleutergroepen mag u wel met uw kind mee het lokaal in.
U wordt ook verzocht om, bij het ophalen, buiten op het schoolplein te wachten op uw kind. Bij
het uitgaan van de school zijn er veel kinderen tegelijk in de gangen. Het wordt dan erg druk
wanneer er ook nog ouders rondlopen.
Langs deze weg bedankt voor uw medewerking.

Studiedag
Dinsdag 20 november hebben we een studiedag gehad. Samen met de medewerkers van de
Drie Ballonnen. Het was een interessante dag met onderwerpen waar we met elkaar over in
gesprek zijn gegaan en ook praktisch mee aan het werk zijn gegaan. Het waren onderwerpen
die direct te maken hadden met de opvang en het onderwijs. Bijvoorbeeld over doorgaande
leerlijnen en over leerdoelen zichtbaar maken voor de kinderen in de klas. Dit draagt er, onder
andere, toe bij dat kinderen meer ‘eigenaar’ van hun eigen leerproces kunnen worden. Daarbij
hebben we ook nog met elkaar gesproken over de identiteit van de school. Het is mooi om te
bemerken dat we met elkaar steeds meer vorm geven aan de ontwikkeling van het IKC.
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Sinterklaas.
Zoals natuurlijk bekend is Sinterklaas (en (helaas) ook Rommelpiet….) in Nederland. Hieronder
nog wat informatie over de komende dagen:
Maandag 3 december is er Pietengym. De kinderen mogen dus verkleed als Piet of Sinterklaas
komen gymmen. De kinderen van groep 5 t/m 8 moeten deze dag hun surprises mee naar
school nemen. Als het goed is weet Sint ook dit jaar weer de weg naar IKC Noordeinde te
vinden. Volgens verwachting komt hij op 5 december iets na 8:45 uur aan op het schoolplein.
Daar zullen we dus ook met alle groepen verzamelen om Sinterklaas te ontvangen.

Advent.
Volgende week starten we op school de Adventperiode. In de klassen zal hier aandacht aan
worden besteed.

Van de BSO
De maand november is altijd een leuke, drukke tijd. Zo ook bij ons op de BSO. Zo hebben wij
ook de aankomst van de Goed Heiligman in Nederland.
Wat zijn de kinderen weer blij dat hij er is. Tekeningen, knutselwerkjes (trekpop van de Sint
en Piet, of voor de wat oudere kids onder ons van een pollepel een Sint of Piet maken, of een
eierkoek versieren als Pietjes), het kan niet op. En denk aan onze Sint spelletjes zoals,
kruidnoten tikkertje, kruidnoten sjoelen en de Pietengym, tijdens de BSO en TSO.
Maar er wordt ook in ‘Piets kookeiland’ gespeeld. Pietjes die chocoladeletters maken of een
kruidnotencake.
Belangrijk: woensdag 5 december sluiten wij om 17.00 uur i.v.m. Sinterklaasavond!

Wij wensen iedereen een heel fijne tijd!

Team IKC Noordeinde
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