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Nieuwsbrief 

Klankbordgroep  

 

Tot voor kort hadden we op Noorderpoort een Daltonraad. We willen heel graag een soortgelijk 

initiatief behouden in de vorm van een klankbordgroep. In deze groep hebben we het over de 

voortgang van het onderwijs in al zijn facetten op school. Heeft u interesse om deel uit te maken 

van de klankbordgroep …….. u kunt zich aanmelden door een e-mail bericht naar  

raymondsmeets@stichtinginitia.nl te sturen.  

 

Dit schooljaar plannen we drie momenten, de eerste bijeenkomst is op woensdag 18 november 

om 19.30 uur. Bent u van de partij? 

Richtlijnen RIVM/GGD 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
Afgelopen week heeft u de meest recente richtlijnen vanuit de GGD/ het RIVM ontvangen.  Zoals 
kinderen een snotneus kunnen hebben, zo kunnen ook onze juffen ziek zijn. Voor hen gelden ook 
regels en deze hanteren we strikt. Het kan dus voorkomen dat een groepsleerkracht afwezig zal 
zijn in afwachting van een testuitslag of i.v.m. een quarantaine. U zult begrijpen dat we geen per-
soonlijke gegevens hieromtrent met u kunnen delen. 
 
Tot nu is het ons gelukt om steeds alle groepen te bezetten, ook werd er nog geen groep naar huis 
gestuurd. De veerkracht van het team is groot.  
 
Voor iedereen een goede gezondheid gewenst, hierbij zijn de gestelde richtlijnen van belang. Dank 
voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
Raymond Smeets 

Klankbordgroep 

 

GMR oudergeleding 

Ouder gevraagd voor de GMR, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de zes scholen 

van Stichting initia. 

Wij zijn op zoek naar een ouder die namens de ouders van Noorderpoort zitting zou willen   
nemen in de GMR.  
De GMR is een raad die zich bezig houdt met het beleid van Stichting Initia, de stichting waar 
onze school onder valt. Er worden diverse onderwerpen m.b.t. de scholen besproken en er  
worden adviezen uitgebracht aan de bestuurder.   
Wilt u wat meer weten over de GMR of heeft u belangstelling voor deze functie, dan kunt u 

contact opnemen met Rayette Willemsen (rayettewillemsen@stichtinginitia.nl). We zouden 

graag voor 2 oktober iets van u horen. In het geval dat er meerdere belangstellenden zijn, wor-

den er verkiezingen uitgeschreven. 

 

Controle privacy voorkeuren (AVG)  
Uw kind ontvangt komende week een formulier waar u de privacy-voorkeuren kunt aangeven van 
uw kind(eren). Hiermee willen we controleren of dat de keuze goed in de leerlingenadministratie 
staat. En wellicht wilt u uw keuze aanpassen.  
 
We willen u vriendelijk vragen dit formulier in te vullen en te ondertekenen. U kunt het formulier 
aan uw kind mee teruggeven en laten inleveren bij de eigen leerkracht.  
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Veiligheid staat voorop! 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
Om de veiligheid van onze kinderen te waarborgen, zouden wij u willen vragen de ‘grotere open-
bare’ wegen als aan rij route te gebruiken. Het gebruik van de ’kleinere sluiproute’ in de wijk leve-
ren momenteel gevaarlijke situaties op. Dat kan niemand zijn bedoeling zijn. 
 
Bedankt voor uw medewerking  
 
Team Noorderpoort 

 

Afscheid juf Angelique 

Maandag 31 augustus hebben wij afscheid genomen van Angelique van 
Dooren.  Zij heeft een nieuwe uitdaging gevonden.   
Wij wensen haar dan ook veel succes!  
Marlies Snoeren neemt de taken van Angelique over. 
 

Angelique wil graag alle ouders en leerlingen bedanken voor de fijne  
en leuke tijd! 

         
   Heel veel leraren gingen op 22 september naar buiten tijdens de les. Ook WIJ! 
 

De frisse lucht, beweging en speelse manier van leren zorgen ervoor dat 
kinderen beter presteren! Beestjes zoeken, optellen met sprongen of een 
geschiedenisrace, alle vakken zijn geschikt voor een buitenles.  

 

LangstraatTV bracht zelfs een bezoek aan ons op deze dag! Via Parro, onze Facebook pagina, 

Instagram pagina en LangstraatTV ziet u een kleine sfeer impressie. 

Buitenlesdag 

 

Rots & Water tijdens de Gouden Weken 

De beginweken van het schooljaar zijn goud waard om een basis te leggen voor een fijne sfeer in de 
klas. De periode van groepsvorming bestaat uit vijf fasen die een groep in ongeveer zes (acht) weken 
doorloopt. Hierna zijn de rollen, normen en waarden grotendeels bepaald voor de rest van het jaar. 
Na elke zomervakantie, bij elke nieuwe leraar, vindt er weer een nieuwe groepsvorming plaats. Ook 
gaandeweg het schooljaar kan er een nieuw groepsvormingsproces ontstaan, als de samenstelling van 
de groep veranderd bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe leerling komt.                                        
Op de Noorderpoort hebben wij tijdens de eerste weken aandacht besteed aan de kennismaking 
tussen de leerlingen en de leerkracht. Vervolgens zijn de waarden, normen en regels in de groepen 
gevormd. Op dit moment zijn wij in de zo geheten stormingsfase beland waarin de leerlingen binnen 
de groepsdynamica hun plekje in de groep bemachtigen. De leerkrachten werken veel aan groepsop-
drachten, bespreken met de klas het proces na; wat ging goed en wat kon beter en oefenen de regels 
en groepsroutines met de leerlingen.  
Het programma Rots en Water draagt tijdens de gouden weken bij aan een positief groepsklimaat. Op 
dit moment zijn in alle groepen vier trainingsmomenten gegeven. Alle leerlingen kennen inmiddels de 
Rots en Water groet en de belangrijkste termen. De eerste weken hebben in het teken gestaan van 
Rots-kwaliteiten als sterk zijn, eigen keuzes durven maken, je mening durven geven en Water-
kwaliteiten als flexibel zijn, meegaan, en behulpzaam zijn.  Daarnaast is er veel aandacht geweest 
voor 'focus'. De leerlingen hebben geleerd dat het hebben van een focus ze sterker maakt in het op-
lossen van moeilijke opdrachten, in het samenwerken, maar ook in jezelf sterk presenteren. Doordat 
leerkracht en leerlingen dezelfde 'taal' spreken, kunnen ze op die manier kenbaar maken wat er in 
hen omgaat of tussen leerlingen speelt. Wij merken dat de leerlingen hierdoor meer begrip tonen 
voor elkaar. De leerlingen en leerkrachten passen de Rots en Water taal ook samen toe in de klas.  

Veiligheid voorop! 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbuitenlesdag.nl%2Fbedankt-evaluatie%2F&psig=AOvVaw2cZs3EH1uj00u_OM6a7EGf&ust=1600848206274000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLifnLim_OsCFQAAAAAdAAAAABAD
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Van rooksignalen tot Whats-app! 
Dit jaar staat de Kinderboekenweek (30 september t/m 11 oktober) in het teken van geschiede-
nis met het thema En toen? We gaan terug in de tijd en maken een sprong naar de toekomst. Je 
hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken! 

Woensdag 3o september openen we op onze school de Kinderboekenweek met de kinderen in 
de aula. Tijdens de opening zullen we het dansje van Kinderen voor Kinderen dat bij het thema 
“En Toen? “ hoort dansen, dus lekker oefenen thuis. Een week lang staat er in de groepen een 
boek centraal dat aansluit bij het thema. Tijdens de opening krijgen de kinderen te horen hoe  de 
sluiting van de Kinderboekenweek er uit gaat zien en wat er van hen verwacht wordt. De sluiting 
doen we op donderdag 8 oktober, zodat de kleuters er ook gezellig bij zijn.   

Ook in de bibliotheek is er deze week genoeg te doen. Wil jij op ontdekkingsreis door de tijd? 
Leer 3D ontwerpen en programmeren tijdens de VR Experience en ontdek gaandeweg hoe men-
sen vroeger communiceerden met elkaar. En hoe zien de media van de toekomst eruit? Of kom 
luisteren naar een spannend verhaal en doe mee met de activiteiten tijdens de voorleesmidda-
gen bij jouw bibliotheek.  

Om te onthouden! 

30 september - Laatste kans gevonden voorwerpen!! Op deze dag liggen de voorwerpen in de 

aula tentoon voor de laatste keer. Onderaan deze nieuwsbrief wat foto’s, zodat u uw zoon en/of 

dochter er nog langs kan sturen. 

30 september - Opening Kinderboeken week 

5 oktober - Dag van de Leerkracht 

16 oktober - Groep 3 en 4 vrij. (Ook de leerlingen groep 3 en 4 uit de OOM klas) 

19 t/m 23 oktober - Herfstvakantie 

 

Spaart u mee! 

Bruna wil graag samen met ons het lezen stimuleren. Daarom organi-
seert Bruna tijdens de Kinderboekenweek de jaarlijks terugkerende 
scholenactie: ‘Sparen voor de schoolbieb’.  
Dit is natuurlijk een fantastische manier om onze schoolbibliotheek 
uit te breiden. Wij kunnen namelijk sparen voor gratis boeken. Als u 
tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij Bruna koopt, wilt u 
dan de kassabon bewaren en inleveren bij de eigen groepsleerkracht. 
Wij mogen dan 20% van het totaalbedrag van kassabonnen kinder-
leesboeken uitzoeken.  
Dat is natuurlijk fantastisch! Wij hopen zo de schoolbieb weer met 
leuke boeken te kunnen aanvullen. 
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Alle spullen die niet worden opgehaald doneren wij. 

 

Gevonden voorwerpen 


