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NIEUWSBRIEF OBS NOORD 

0545- 271154 / 272219  

DIRECTIE@SCHOOLNOORD.NL          

WWW.SCHOOLNOORD.NL 

Nieuwsbrief nr. 3 

Deze nieuwsbrief is verstuurd op 27 september 2018 

 

 

ALGEMEEN 

KINDERBOEKENWEEK 2018 

Het thema is dit jaar: Vriendschap – Kom Erbij! 

Deze periode besteden we extra aandacht aan Vriendschap d.m.v. Kinderboeken en gesprekken hierover.                               

Het lied wat hierbij hoort is: Kom erbij! Van Kinderen voor Kinderen. 

Donderdag 4 oktober gaan we de Kinderboekenweek openen op het schoolplein om 8:30 uur. U bent van harte uitgenodigd 

om dit samen met ons te openen. 

STUDIEDAG WOENSDAG 3  OKTOBER 

Zoals u ook al in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen zijn alle kinderen woensdag 3 oktober vrij i.v.m. een studiedag 

voor alle scholen van stichting Oponoa. 

KAR AF TE HALEN 

 
Voor de onderbouw is nieuw materiaal aangeschaft ter vervanging van oude karren. 
Wellicht kan iemand met deze oude kar (zie foto) nog iets doen.  
Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met wim@schoolnoord.nl 
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MAAND VAN DE OPVOEDING 

In het kader van de maand van de opvoeding organiseert het Preventie Platform Jeugd enkele interessante thema 

bijeenkomsten voor ouders.  

De thema’s zijn: buitenspelen, gezond slapen, positieve mindset voor ouders en kinderen en een theatervoorstelling 

“Buurvrouw voed je kind eens op”. Al deze bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk. Meer informatie vindt U in de bijlage. 

  

GROEPEN 

KINDERPOSTZEGELACTIE  GROEP 7 & 8 

Het is weer zover. De landelijke kinderpostzegelactie gaat weer van start! Vanaf woensdag 26 september gaan de leerlingen 

uit groep 7 & 8 langs de deuren om kinderpostzegels te verkopen voor het goede doel. De stichting kinderpostzegels maakt 

zich sterk voor kinderen die extra steun nodig hebben. Kinderpostzegels gaat uit van de kracht van elk kind.  Helpt u mee?  

We wensen de leerlingen succes met de verkoop!  

 

KLASSE!SHOW GROEP 3  

Op woensdag 17 oktober verzorgt groep 3 de Klasse!show. Ouders, opa’s en oma’s die willen komen kijken zijn van harte 

welkom. De voorstelling begint om 8.30 uur. 

 

MR EN OR 

VERGADERINGEN 

MR vergadering                                  13 november                        gezamenlijk onderwijsteam 1        

OR vergadering                                   30  oktober 

FINANCIËLE VERSLAG OUDERRAAD 

In de week van 15 t/m 19 oktober ligt het financiële verslag van de ouderraad ter inzage op het kantoor van meeste Wim. 
Mocht u n.a.v. het verslag vragen hebben aan de penningmeester dan kunt u deze stellen tijdens de ouderraadvergadering 
van dinsdag 30 oktober. De penningmeester zal van 20.00 uur tot 20.30 uur aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. 

    

MAANDKALENDER 

3 oktober            studiedag leerlingen vrij                                                                                                                                                

4 oktober          opening Kinderboekenweek  

4 oktober           technieklokaal groep 7                                                                                                                                                                     

17 oktober    Klasse!show groep 3                                                                                                                                                                       

22 t/m 26 oktober  Herfstvakantie 

 

 


