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Nieuwsbrief 

Schooljaar 2020-2021 

  

 

 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

De zomervakantie zit er weer op. De afgelopen weken hebben de collega’s op school bergen werk 

verzet om het schooljaar 2020-2021 goed voorbereid van start te gaan.  

Het geeft ons een trots gevoel om deel uit te maken van KBS Noorderpoort. 

 

Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en wens jullie, onze ouder(s)/verzorger(s) 

en alle kinderen een spetterend en succesvol schooljaar toe! 

 

Het schooljaar 2019-2020 werd een bijzonder schooljaar, een schooljaar waarin iedereen zijn 

grenzen moest verleggen.  

Ook dit schooljaar starten we met enkele maatregelen zoals dat eind vorig schooljaar ook was. 

Hiervoor ontvangt u een bijgesteld protocol. Te vinden als bijlage van dit bericht.                            

Bijlage: Protocol Covid-19. 

Wij willen u vragen dit document goed door te nemen, als voorbereiding op maandag.  

 

Team Noorderpoort 

 

Het schooljaar gaat van start! 

Een goed begin is het halve werk en de begin-

weken van een schooljaar zijn goud waard om 

een basis te leggen voor een fijne sfeer in de 

klas. Vandaar de benaming Gouden Weken 

Het proces van groepsvorming begint na een 

vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen 

verkennen elkaar, de leraar en de regels. Daar-

om is dit een belangrijke tijd om een goed peda-

gogisch klimaat in de klas te creëren. 

Rots en Water training zal hierin een belangrijk 

element vormen. Hierin wordt het team onder-

steund door Initia Expertiseteam. In het bijzon-

der Ingeborg Zoontjes. Zij zal in de eerste weken 

de training in de groepen geven. Later de leer-

kracht begeleiden, zodat Rots en Water een vast 

onderdeel in ons curriculum is. 

In de Weer naar school poster  te vinden in de 

bijlage. Vindt u ook praktisch zaken zoals     

gymtijden, ingangen en schooltijden. 

Een toevoeging hierop is dat Juf Dianne zal 

plaatsnemen bij de kleuteringang. Juf Iris neemt 

dit over op donderdag. Zo kunnen zij de kleuters 

naar binnen begeleiden. Juf Lia Kroot vangt hen 

op in de klas. Zij ondersteunt dit schooljaar de 

groep 1/2. 

Daarnaast krijgen alle leerlingen een eigen etui. 

Voorzien van schrijf– en werkmaterialen.      

Spullen vanuit thuis zijn dus niet nodig en zullen 

mee naar huis gegeven worden. Uitzondering   

is wanneer er afspraken zijn tussen leerkracht, 

ouder en/of externe over het gebruiken van 

andere materialen. 

Mocht u nog vragen hebben, neem contact op 

via de mail en/of telefoon. Leerkrachten kunt u 

ook eenvoudig bereiken door middel van Parro.  

Na de eerste schooldag zullen  zij zich via dit 

medium ook even kort voorstellen. 

Alvast  een korte voorstelling op de volgende 

bladzijde en tot gauw! 
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Team Noorderpoort 
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Dianne Leijten 
  
  
ma, di, wo 
gr. 1/2 

 

  
Rayette Willemsen 
  
  
ma, do, vrij 
gr 5/6 

 

  
Christianne de Weerd 
  
ma t/m do ochtend 
Taalsetting 

 

  
Iris Embrechts 
  
do - gr. 1/2 
di - leerlab HB 
ma - om de week gr. 
4 

 

  
Sonja van der Lee 
  
  
di, wo - gr 5/6 
Do - gr. 7 

 

  
Marjolein Oerlemans 
  
ma t/m vrij 
OOm klas 

 

  
Lia Kroot 
  
  
ma t/m do 
gr. 1/2 
  

 

  
Inge Backx 
  
  
ma, wo, vrij 
gr. 5/6 Onderwijsassis-

tent  

  
Raymomd Smeets 
  
  
ma t/m vrij 
Directeur 

 

  
Muriël Tebbe 
  
  
  
ma, di, do, vrij 
gr. 3  

  

  
Kelly Gameren 
  
  
  
Ma, di, wo, vrij 
gr. 7 

 

  
Ilvy Verdaasdonk 
  
  
  
ma, di, do middag 
locatieleider 

 

  
Meike Lucassen 
  
  
wo - gr. 3 
Leerlab Gedrag 
  

 

  
Simone Grootenboers 
  
  
ma t/m vrij 
gr. 8 

    
Marlies Snoeren 
  
  
  
di 
Administratie 

 

  
Loes Langerak 
  
  
Ma - om de week 
di t/m vrij 
gr 4 

    

 

  
Petra Brabers 
  
Ma 8.00-16.30 
Di 8.00-12.00 
Wo 8.00-16.30 
Vrij 8.00-12.00 
Conciërge 


