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HERHAALDE OPROEP OP TIJD NAAR SCHOOL KOMEN 

Ondanks de oproep in de nieuwsbrief van november om uw zoon/dochter op tijd naar school te laten 
komen, bemerken wij dat niet alle leerlingen voor half 9 op school zijn. Wij doen nogmaals de dringende 
oproep om uw zoon/dochter op tijd naar school te laten komen, zodat ze bij de eerste bel van 08.25 uur 
naar binnen kunnen en de leerkrachten ook echt om 08.30 uur kunnen starten met de lessen. 

SINTERKLAAS 

Natuurlijk heeft Sinterklaas ook dit jaar onze school niet overgeslagen. Het was een gezellige ochtend 

vol cadeautjes en rondvliegende pepernoten. Er is ontzettend genoten van deze ochtend. Wij willen de 

OR bedanken voor hun hulp tijdens deze ochtend. 

KERSTVIERING 

Donderdag 22 december hebben wij kerst gevierd. De ochtend startte met de Klasse!show van groep 

6/8. Hier hebben zowel de ouders als alle leerlingen enorm van genoten. Door de hele school stonden 

prachtige kerststukjes die door de leerlingen gemaakt zijn. Ook het kerstdiner was heerlijk. Enorm fijn 

dat we dit jaar weer met zijn allen kerst hebben kunnen vieren op deze manier. Wij willen alle ouders 

bedanken voor de hulp in welke vorm dan ook. 

STUDIEMIDDAG 24 JANUARI  

Dinsdagmiddag 24 januari zijn alle leerlingen vrij in verband met een studiemiddag van het team. Deze 

middag staat voor het team in het teken van het leesonderwijs. Onder leiding van Willeke Evers worden 

wij bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Hiermee zullen wij ook praktisch aan het werk gaan, zodat 

wij dit gelijk kunnen inzetten voor onze groepen. 
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INNOVATIELOKAAL  

Zoals u wellicht weet hebben wij een aantal jaar geleden de innovatieprijs gewonnen binnen stichting 

OPONOA. Helaas heeft dit project door verschillende omstandigheden enige tijd stilgelegen. Inmiddels 

hebben wij dit project weer opgepakt. Sten Geerdink en Monique Weging volgen de opleiding digitale 

geletterdheid. In de komende tijd zullen wij met het team een visie opstellen ten aanzien van digitale 

geletterdheid. Op basis daarvan gaan wij een doorgaande leerlijn maken voor alle groepen in de school. 

Daarnaast zullen wij ook materialen gaan aanschaffen voor het innovatielokaal. Wij zullen u op de 

hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.  

KERSTVAKANTIE 

Vrijdag 23 december zijn alle leerlingen om 12.00 vrij. Waarna de kerstvakantie begint. Maandag 9 

januari zien wij dan alle leerlingen weer graag op school. Namens het team van school Noord wensen 

wij iedereen alvast hele fijne dagen en een heel goed, gezond en gelukkig 2023 

MAANDKALENDER 

24 december – 8 januari Kerstvakantie 
9 januari   Weer naar school 
24 januari   ’s Middags alle leerlingen vrij in verband met een studiemiddag team 
 
 
 

 


