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Nieuwsbrief november 2019
Van de directie.
Op het moment van schrijven is de Sint op weg naar Spanje. Het Sinterklaasfeest was weer een mooi feest op
IKC Noordeinde. Het duurde even voordat Sint en zijn Pieten in een grote vrachtwagen onze school hadden
bereikt want de weersomstandigheden waren dusdanig dat er voorzichtig gereden moest worden. De Sint
heeft alle groepen bezocht en was ook erg enthousiast over de kinderen en de fantastische surprises die (in de
bovenbouw) waren gemaakt. Het zag er erg mooi uit!
Enige tijd geleden ontving u een bericht over Parro. Parro is een app die wij als school gebruiken om met u te
communiceren. U kunt de gratis app downloaden in de App Store of via Google Play. Parro is ook online te
gebruiken via talk.parro.com. Het is een veilige, gesloten omgeving die wij gaan gebruiken om bijvoorbeeld:






U altijd en overal op de hoogte te brengen van zowel leuke als belangrijke schoolzaken.
Leuke foto's van de groep te delen.
U de mogelijkheid te bieden een berichtje naar de leerkracht te sturen om snel iets te regelen.
U de mogelijkheid te bieden u op te geven om te helpen bij leuke en leerzame schooluitjes.
U de mogelijkheid te bieden om toestemming te geven om beeldmateriaal van uw kind te mogen
delen.

We zien ondertussen dat veel ouders het Parro-account al hebben geactiveerd. Wilt u, wanneer u dat nog niet
heeft gedaan, dit zo spoedig mogelijk verzorgen? Alvast bedankt!

Van de BSO.
De laatste maand hebben we er een hoop nieuwe zilverstukken bijgekregen. Lars, Mila, Tyler, Thijs en Jordi
zijn tegenwoordig ook bij ons op de BSO te vinden. Sara-Elana is 7 jaar geworden en mag daarom voortaan bij
de Goudstaven gaan spelen.
Er is een hoop geknutseld voor de Sint, wat natuurlijk een groot feest was, met als klap op de vuurpijl een
echte "Sinterklaas"Bingo, waarin er veel prijzen te winnen waren.
Voor de maand december (ook in de kerstvakantie) is er weer een nieuw programma gemaakt en liggen er
dus weer een hoop nieuwe activiteiten te wachten, waaraan de kinderen mee kunnen doen.
Komt uw kind in de vakantie en bent u benieuwd wat we dan gaan doen? Kijk dan snel op het kerstvakantie
programma wat in de aula hangt.

Van het Kinderdagverblijf.
We hebben weer een gezellige maar drukke maand achter de rug. Tijdens ons thema Herfst hebben we
geknutseld en hebben we heerlijke herfstwandelingen gemaakt. Want wat een mooie bladeren en kleuren zie
je dan buiten. Nu zijn we volop bezig geweest met Sinterklaas. We hebben zelf pepernoten gebakken en
lekker van gesmuld. Ook hebben de kinderen Pietengym gedaan en hebben alle kinderen een Pietendiploma
meegekregen. Ook de Pietendisco viel erg in de smaak. Deze week was ook RommelPiet langs geweest. Dit
was voor sommige kinderen best een beetje spannend maar gelukkig ook erg leuk. Piet had zelfs
handafdrukken achtergelaten, dat was toch wel een beetje grappig. Wij wensen iedereen een hele fijne
december maand toe.

Van de Medezeggenschapsraad.
In januari loopt de eerste termijn van één van onze MR leden af. Het gaat om de huidige secretaris, Wouter de
Kwant. Dat betekent dat wij een plek beschikbaar hebben voor een ouderlid vanaf januari 2020. Wanneer u
zich als ouder betrokken voelt bij de school en het lijkt u leuk om als lid van de medezeggenschapsraad mee te

praten en te denken over het beleid, dan kunt u zich kandidaat stellen voor de verkiezingen. U kunt dat
kenbaar maken, het liefst vóór maandag 23 december a.s., door een email te sturen naar:
mr@noordeinde.unicoz.nl
Wouter zal zich zelf ook verkiesbaar stellen. Wanneer zich namens de ouders geen andere kandidaten melden
zal hij “automatisch” worden herkozen en een tweede termijn deel uit maken van de MR. Melden zich
meerdere kandidaten, dan worden er weer verkiezingen uitgeschreven. De verkiezing zal dan in januari, na de
kerstvakantie, plaatsvinden.

Met vriendelijke groeten,
team IKC Noordeinde

