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Warme truien maanden
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vanwege de ventilatie en de dalende temperatuur. Willen wij vragen uw kind
goed aan te kleden of zelfs een extra vest op school te laten hangen.
Ramen en deuren houden wij open.
Team Noorderpoort

Update sociaal-emotioneel leren
Op Noorderpoort vinden we sociaal-emotionele ontwikkeling van groot
belang. Vorig jaar hebben we u meegenomen in de ontwikkeling van Positieve
Behaviour Support op Noorderpoort, ook wel Go nopo (gedragsondersteuning
Noorderpoort) genoemd. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de
start van Go Nopo voor schooljaar 2020-2021.
We werken in een nieuwe teamformatie dit jaar. Voor het slagen van Go Nopo
is het cruciaal dat het team op één lijn zit als het gaat om welke waarden en
gedragsverwachtingen wij belangrijk vinden. Afgelopen weken heeft het team
van kbs Noorderpoort de waarden herzien. We hebben gesproken over wat wij
belangrijk vinden om onze leerlingen mee te geven en zijn tot de conclusie
gekomen dat op Noorderpoort de volgende waarden centraal staan:
1.
2.
3.

Autonomie (naar de kinderen verwoord als zelfstandigheid)
Veiligheid
Betrokkenheid

Komende weken (week 45-47) zal iedere week een van deze waarden worden
besproken in de groep van uw kind. We vormen samen met de leerlingen een
beeld van wat onder de waarden wordt verstaan en waarom we dit als school
belangrijk vinden. Via Parro zullen we u komende weken op de hoogte houden
van welke waarde op welk moment centraal staat en wat we onder deze
waarde verstaan. Mocht u vragen hebben over Go Nopo, dan kunt u terecht
bij Kelly en Muriël.
Naast Go Nopo zijn we ook bezig met Kwink en Rots en Water. Bij Kwink ligt de
focus komende weken op wat jouw talenten zijn en wat de talenten van de
ander zijn. In de bijlagen van de nieuwsbrief zit een tof Kwaliteiten- spel dat u
thuis met uw kind(eren) kunt spelen.
In de Rots en Water lessen van de komende periode komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder samenwerken en het aangeven van grenzen.
Sterk staan en focussen blijven daarbij centraal staan.
Momenteel werken we aan een ‘handleiding Rots en Water’. Deze ontvangt
u binnenkort. In deze handleiding geven we de thema’s en lessen aan, maar
bespreken we ook de begrippen en de gezamenlijke taal.
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Kinderboeken Week
8 Oktober hebben wij de Kinderboeken week grandioos
afgesloten! Alle groepen verzorgden een spectaculair
optreden. Door middel van een tijdmachine werden we
meegenomen door de verschillende tijdvakken.

Daarnaast hebben alle groepen een boek
cadeau gekregen en zijn er in groep 7 en 8
heuse voorlees wedstrijden gehouden.
Sofie Witlox is verkozen tot Noorderpoort
voorlees kampioen 2020-2021! Zij zal ons
gaan vertegenwoordigen tijdens de vervolgronde van de Nationale voorleeswedstrijd.

Ik val op!
Op 28 oktober was het de Dag van de Fietsverlichting in Nederland. De campagne Brabant gaat voor NUL verkeersdoden én de ANWB vragen die dag in
heel Brabant aandacht voor het aanzetten van fietsverlichting.
Dat gebeurt door samen zoveel mogelijk tags
te plaatsen met de boodschap ‘Zet je licht
aan!’. Alle leerlingen hebben een verlichting
setje ontvangen en meerdere tags zijn geplaatst.
Daarnaast weer even een reminder. Graag de hoofdwegen als aanrijroute
gebruiken!

Om te onthouden!
29 oktober - sluiting inschrijving voorlichtingsavonden VO
3, 5, 17 en 19 november - Voorlichtingsavonden VO (zie info brief gr 7-8)
9 november - Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij deze dag.
12 november - MR vergadering
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