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Kinderboekenweek 2018
Op donderdag 4 oktober kwamen veel kinderen met knuffels op school. Zij werden
verwelkomd door een koe en twee paashazen bij de ingang van de school. Dit had te maken
met de Kinderboekenweek van 2018 met het thema ‘vriendschap”. Knuffels (meestal dieren)
zijn je vrienden en het was toevallig ook nog Werelddierendag op 4 oktober.

In alle groepen wordt aandacht besteed aan kinderboeken, het plezier van het lezen en het
bekijken van mooie prentenboeken en daarover vertellen. Lezen is leuk en goed voor je
ontwikkeling, op papier of digitaal kan je van alles meemaken. In de hal van de school staan
onze nieuwste boeken om te bekijken en om mee te werken in de groepen.
Nieuw digibord in de kleutergroep van Afra en Femke
Het nieuwe digibord is een succes in deze groep, de kinderen zijn zeer geïnteresseerd in
wat er allemaal te zien is. Ook heeft het bord een lift, zodat de kinderen ook zelf in groepjes
erop kunnen werken. In de andere twee kleuterbouw groepen worden ze ook nog geplaatst.

Gynzykids voor thuis
Als school werken we met het digitale programma Gynzy. Handig en makkelijk tijdens de
voorbereiding van de lessen, het heeft mooie instructiemogelijkheden en een ruime keuze
aan oefenstof. In de lokalen genieten de kinderen en de leerkrachten van Gynzy via de
digiborden.
Ook thuis kunnen onze kinderen van de groepen 5 tot en met 8 aan de slag met Gynzy:
www.gynzykids.com met een inlogcode die ze op school krijgen. Vervolgens zijn er vier
instructiefilmpjes om te zien hoe het werkt. De vijfdejaars uit de groep van juf Esther zijn al
thuis hiermee gestart. Gynzykids is heel leuk, spannend en leerzaam!
Yvonne en Jolanda regelen de school
Van 10 tot en met 18 oktober 2018 ben ik in Amerika voor het trouwfeest van mijn dochter.
In die periode hebben Yvonne en Jolanda de leiding over de school.
Nog meer nieuwe collega’s
Welkom nieuwe collega’s bij ons op school: juf Carola als onderwijsassistent, juf Sükran als
onderwijsassistent en juf Denice als leerkracht. De ouders van de groepen waar juf Denice
mee gaat werken die krijgen hier nog apart een brief over.
Studiedag op 7 november 2018
Op die woensdag gaan we als team aan de slag met de nieuwe groepsoverzichten, de
invoering van de taalmethode en met het verbeteren van onze instructies aan de groepen.
Bij dit laatste gaat het om de vraag “hoe kunnen we de lesstof zo goed mogelijk uitleggen en
meteen actief oefenen met de kinderen”? Uit onderzoeken blijkt dat goed kunnen uitleggen
aan de kinderen en het samen actief oefenen met de kinderen het hoogste leerresultaat
geeft.
Entree van de school
De deuren zijn geschilderd en de entree is mooi fris en verzorgd. We hebben verschillende
ideeën om het verder kleurig aan te kleden: prikborden met werkstukken van de kinderen, of
wissellijsten met foto’s, bijvoorbeeld met foto’s van kinderen die muziekinstrumenten
bespelen tijdens onze muzieklessen.
Wijsneus
De kinderen uit de groepen 1 tot en met 4 die zich hebben aangemeld voor Wijsneus
beginnen op 8 oktober aanstaande. Ook staan een aantal kinderen op de wachtlijst om ook
mee te mogen doen met Wijsneus.
Ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR)
De OR en MR zijn heel goed in vergaderen, om half negen waren alle agendapunten al
besproken en geregeld. Goed gedaan!
Nieuwe leermiddelen en materialen

De lijsten worden steeds langer door alle wensen die we hebben wat betreft nieuwe spullen.
Binnenkort is er overleg met de financieel medewerker van het bestuursbureau en daarna
gaat het bestuur een besluit nemen over de financiële investeringen voor onze school.
EU-Schoolfruitprogramma
Goed nieuws!
Ook dit jaar mag onze school meedoen aan het EU-Schoolfruit- en groente programma.Van
12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangt de school drie gratis porties groente en fruit
per leerling per week.
In een van de volgende nieuwsbrieven hoort u van ons op welke dagen het fruit uitgedeeld
zal worden.

Tot de volgende nieuwsbrief,
mede namens het team en de medezeggenschapsraad,

Gerard Stam

NOORDJES ACTIVITEITEN NIEUWS

Dagelijkse taalondersteuning & creatieve ontwikkeling
Bij Noordjes Schrijflab in Kazerne Z kun je na schooltijd aan de slag met taalondersteuning en
creativiteit. Er zijn meerdere begeleiders aanwezig die jou daarbij helpen. Momenteel werken we
alweer hard aan een tweede editie van onze eigen Noordjes krant. Kom je meeschrijven?

Wanneer?
Iedere maandag t/m donderdag van 14.30-17.00 uur.

Praatjes & Plaatjes
Twee woensdagen in de maand is er Praatjes & Plaatjes bij Noordje! Samen met echte schrijvers of
illustratoren schrijf je verhalen en maak je tekeningen.

Wanneer?

Op de volgende woensdagen van 15.30-17.00 uur: 26/9, 10/10, 31/10, 14/11, 28/11, 12/12.

Noordje naar het Museum
Noordje gaat ook in het najaar weer naar het Museum! Op een aantal zaterdagen gaan we op
onderzoek langs beroemde musea in Amsterdam om allerlei geheime weetjes te ontdekken. Alle
bezoekjes worden afgesloten met een creatieve workshop in Kazerne Z door beeldend kunstenaars
en schrijvers. Ook maken we een gezellige museumblog met daarop tutorials van jullie zelfgemaakte
kunstwerken en leuke weetjes over de musea.

Wanneer?
Op de volgende zaterdagen van 10.00-15.00 uur;
6 oktober 2018: Joods Kindermuseum /
3 november 2018: Museum het Schip
1 december 2018: Tropenmuseum / 15 december 2018: Huis Marseille

Noordjes Kunstacademie
Houd jij van tekenen, schilderen en kunst? Wil je graag leren hoe je een 3D-tekening maakt, de
mooiste kleuren mengt en wil je werken op een echte schildersezel? Geef je dan snel op voor
Noordjes Kunstacademie! Net zoals op een echte kunstacademie leer je in 15 lessen van 1,5 uur
allerlei ambachtelijke teken- en printtechnieken en experimenteer je met verschillende materialen. Je
krijgt een kijkje in de kunstgeschiedenis en leert trucjes die de grote meesters ook gebruiken. Tijdens
de Academie ga je op pad om inspiratie op te doen in de omgeving of kijken we bij andere
kunstenaars. Uiteindelijk werken we toe naar een expositie waarin jouw studies en kunstwerken echt
worden tentoongesteld! De lessen en opdrachten zijn goed te volgen voor beginners en bevatten
tegelijkertijd genoeg uitdaging voor gevorderde kinderen.
Wanneer?
Op de volgende vrijdagen van 15.30-17.00 uur;
Oktober 2018: 5, 12, 19
November 2018: 2, 9, 16, 23, 30
December 2018: 7, 14
Januari 2019: 4, 11, 18, 25
Februari 2019: 1 (eindpresentatie)
Extra uitstapje: zaterdag 13 oktober 2018 naar Ferrotopia op NDSM-werf

Wil je meer informatie over deze activiteiten of wil je je inschrijven, neem dan contact met ons op via
meedoen@noordje.nl of 020-6328236.
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