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NIEUWSBRIEF OBS NOORD 

0545- 271154 

DIRECTIE@SCHOOLNOORD.NL          

WWW.SCHOOLNOORD.NL 

Deze nieuwsbrief is verstuurd op 18 augustus 2022 

 

 

 

ALGEMEEN 

Aanstaande maandag starten wij met een nieuw schooljaar.  Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie 
heeft gehad en weer zin heeft in het nieuwe schooljaar! Het team is er weer helemaal klaar voor en 
vinden het fijn om alle leerlingen weer te zien. In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over een 
aantal praktische zaken die van belang zijn bij de opstart van het nieuwe schooljaar. Mochten er vragen 
zijn dan kunt u contact met ons opnemen. Wij wensen iedereen een fijn en leerzaam schooljaar toe. 

EERSTE SCHOOLDAG 

Vanaf 08.15 uur zijn de deuren van school open. Om 08.30 uur start de school. U bent als ouder van 
harte welkom om met uw zoon/dochter even mee naar binnen te lopen om zo samen het nieuwe lokaal 
van uw zoon/dochter te bekijken. Wij willen u wel vragen wanneer de tweede bel gaat de school te 
verlaten, zodat de leerkrachten in de klas kunnen beginnen met de dag. Op het plein staat er een kopje 
koffie/thee met een koekje voor u klaar.  

Voor de leerlingen geldt dat aanstaande maandag de gymles weer gaat beginnen. Wij willen u vragen de 
gymkleding mee te geven. 

INFORMATIEMIDDAG  

Dinsdagmiddag 13 september is van 16.00-17.00 uur de informatiemiddag. Deze wordt dit jaar op een 
andere manier vormgegeven. Ook de leerlingen worden betrokken bij de informatiemiddag. Wij hopen 
dat u komt. 

SEPTEMBERFEEST  

Vrijdag 2 september vindt de Kindermorgen van het Septemberfeest plaats. Alle leerlingen van de 
basisscholen in Borculo gaan dan naar een leuke voorstelling: Nature- It’s Magic!  

School Noord staat gepland voor de tweede voorstelling deze ochtend. Alle leerlingen moeten zich om 
10.15 uur verzamelen bij de opstelplaats bij de feesttent, waarna zij samen met de leerkrachten naar de 
voorstelling gaan. De opstelplaats is te herkennen aan de naambord van de school.  

De voorstelling is rond 11.45 uur afgelopen, waarna alle leerlingen weer opgehaald kunnen worden 
door hun ouders. Er is deze dag geen school. 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u nog extra informatie over het Septemberfeest. 
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PARRO EN GROEPSTELEFOON 

Ook dit schooljaar maken wij weer gebruik van Parro. U heeft vandaag een uitnodiging/melding 
ontvangen voor Parro. Hierdoor heeft u toegang tot de groep(en) van uw kind(eren). Via Parro worden 
foto’s gedeeld van groepsactiviteiten en ook mededelingen gedaan die van belang zijn voor de groep. 
Mocht u geen toegang hebben gekregen tot Parro dan horen wij dat graag. 

Ook hebben alle groepen dit jaar weer een eigen groepstelefoon. Via deze telefoon kunt u 
communiceren met de leerkrachten via Whatsapp. Bellen kunt u via de vaste telefoon van school. De 
leerkrachten zijn tijdens werktijd (van 08.00-16.30 uur) bereikbaar. Binnen deze tijden zal het team, 
indien mogelijk, reageren op uw berichten. Hieronder een overzicht van de nummers per groep: 

Groep 1/2: 06-30721173 

Groep 3: 06-30564904 

Groep 4/5: 06-30054015 

Groep 6/8: 06-53985128 

Groep 7: 06-53484230  

LUIZENCONTROLE 

Sinds vorig schooljaar zijn er geen luizencontroles meer op school geweest. Dit, omdat u thuis de 
kinderen goed heeft gecontroleerd en er geen grote uitbraken meer zijn geweest.  Wij willen u vragen 
het komende school uw kind(eren) regelmatig te controleren. Vooral na vakanties is dit belangrijk. 
Mocht u hoofdluis constateren bij uw zoon/dochter zou u dit dan willen doorgeven aan de 
groepsleerkracht, zodat school de betreffende groep kan informeren dat er hoofdluis is. Dit gebeurt 
altijd volledig anoniem. Tips om hoofdluis te behandelen vindt u op de volgende site: 
https://www.rivm.nl/hoofdluis 

 

MAANDKALENDER 

22 augustus   Eerste schooldag 
13 september   Informatiemiddag van 16.00-17.00 uur 
19 september   MR + CvB 
19 september   OR 
 

https://www.rivm.nl/hoofdluis

