Samen maken we er
een fijne school van!

Nieuwsbrief

Agenda

21 april 2021

Aanwezigheid
directie
week 16
Donderdag
Jeroen en Hilde
Vrijdag
Jeroen
week 19
maandag
Greetje en Hilde
dinsdag
Jeroen en Hilde
Week 20:
Maandag
Greetje
Dinsdag
Jeroen
Woensdag
Greetje en Hilde

21 april: Dia eindtoets groep 8
22 april: Dia eindtoets groep 8
23 april: Koningsspelen
26 april t/m 7 mei: Meivakantie
13 mei t/m 14 mei: vrij, Hemelvaart
17 mei: groep 2 en 7 GGD
18 mei: groep 7 GGD vervolg

Jarigen
27 april: Lars uit groep1/2
juf Greetje
28 april: Fenna uit groep 5/6
28 april: Jasper uit groep 7/8
30 april: Lena uit groep 7/8
2 mei: Jarno uit groep 3/4
2 mei: Fabian uit groep1/2
5 mei: Lianne uit groep 3/4
6 mei: Benthe uit groep1/2
9 mei: juf Sjoukje
8 mei: Hendrik uit groep1/2
14 mei Pauline uit groep ¾

Beste ouders,
We staan met deze nieuwsbrief aan het begin van
de meivakantie. Twee weken zijn we vrij.
Groep 8 heeft vandaag en morgen hun eindtoets. Zij
sluiten hiermee een periode van 8 jaar basisschool af.

Na de meivakantie begint voor alle groepen het laatste stuk van al weer een vreemd
schooljaar. Vanaf 17 mei beginnen we de E toetsen van CITO af te nemen voor de
groepen 3 t/m 7. Groep 8 hoeft dit niet meer te doen, zij hebben d.m.v. het maken
van de eindtoets hun toetsperiode afgesloten.

Een fijne vakantie allemaal,
Greetje Nomden
Jeroen Habets
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Koningsspelen:
De Koningsspelen gaan dit jaar weer door! Dit gebeurt uiteraard anders dan anders, gezien de
maatregelen waar we ons nog aan moeten houden.
Dat mag de pret overigens niet bederven, want we gaan er (ieder in de eigen groep) een gezellige,
sportieve dag van maken.
De kinderen worden op de normale tijd op school verwacht en zijn ook op dezelfde tijd vrij als anders
op vrijdag. Groep 1,2,3 en 4 zijn dus om 12 uur vrij en groep 5,6,7 en 8 om kwart over 2.
Sportieve kleding (en gymschoenen voor groep 3 t/m 8) is een aanrader. Het feestelijkst is het als
iedereen zo veel mogelijk in het oranje (of rood-wit-blauw) komt.
Er is schoolfruit en de ouderraad zorgt voor extra drinken en een traktatie, verder is het de bedoeling
dat uw kind zijn/haar eigen eten en drinken meeneemt.
De ouderraad heeft overigens ook een springkussen geregeld voor deze dag.
Het programma ziet er als volgt uit:
Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
Ronde 4

Groep 1/2
Levend stratego
Spellencircuit
Gym/ Dans
Springkussen

Groep 3/4
spellencircuit
Levend Stratego
Springkussen
Gym/dans

Groep 5/6
Gym/dans
Springkussen
Spellencircuit
Levend stratego

Groep 7/8
Springkussen
Gym/ Dans
Levend stratego
Spellencircuit

Vanuit de stichting organisatie oranjeactiviteiten Middelstum krijgen alle kinderen aan het eind van
de schooldag een tasje mee met daarin een fluitje en stoepkrijt. (zie bijlage)
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GGD bezoek groep 2 en 7:
Op 17 en 18 mei doet de GGD onderzoek bij de leerlingen uit groep 2 en 7. U krijgt een
toestemmingsformulier en een vragenlijst toegestuurd via de GGD. Graag invullen en terugsturen.
Als u deze niet invult, wordt uw zoon/dochter niet onderzocht.

GMR
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Noordkwartier zoekt een nieuw lid
voor de Oudergeleding m.i.v. september 2021.

Met ingang van het nieuwe schooljaar (2021-2022) zoekt de GMR van Noordkwartier een
nieuw lid voor de Oudergeleding.

De GMR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding in een zogenaamde
spiegelbepaling, in dit geval 3 om 3 leden. De 3 jarige zittingstermijn voor één van de
huidige Ouderleden is verstreken zodat formeel gezien een vacature ontstaat. Diegene die
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nu deze functie vervult heeft te kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen voor de volgende
zittingstermijn. Mocht u desalniettemin toch interesse hebben voor een GMR-lidmaatschap
namens de oudergeleding, dan kunt u dit uiteraard kenbaar maken.
De GMR van Noordkwartier is het medezeggenschapsorgaan van ouders en personeel van
Noordkwartier. De GMR overlegt maandelijks met de directeur-bestuurder over het beleid
van de stichting. Net als de medezeggenschapsraad op schoolniveau heeft de GMR op een
groot aantal zaken advies- of instemmingsrecht. De beleidsterreinen die aan de orde komen
zijn heel divers en breed: financieel beleid, personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid,
veiligheidsbeleid, fusietrajecten van individuele scholen, huisvesting, etc. De GMR is een
belangrijk klankbord voor de directeur-bestuurder, maar ook voor de MR-en van de
verschillende scholen.
Goede communicatie met onze achterban en transparantie vinden wij van groot belang
voor onze werkwijze. Leden van de GMR worden voor 3 jaar benoemd. Ouders mogen
alleen in de GMR zitting nemen zolang hun kind onderwijs volgt aan een
Noordkwartierschool.

Bent u een ouder die zich wil inzetten voor zaken die alle scholen van Noordkwartier
aangaan? Heeft u een brede interesse en voelt u zich maatschappelijk betrokken?
Neem dan contact op met de voorzitter van de GMR, Trijnie van Bruggen via
t.v.bruggen@noordkwartier.nl
(uiteraard ook voor aanvullende vragen).

Wilt u zich aanmelden ? Dan kan dit via het GMR-secretariaat, Regien Havinga
(r.havinga@noordkwartier.nl)
We zien uw aanmelding graag voor 10 mei tegemoet.

Bericht voor groep 8:
Graag wil ik jullie informeren over de zomercursus Plezier op School.
Ook dit jaar wordt de zomercursus “Plezier op School” weer aangeboden voor leerlingen uit de
gemeente Eemsdelta.
Deze training is bestemd voor aanstaande brugklassers die een extra steuntje in de rug nodig
hebben om de overgang naar het voortgezet onderwijs prettig te laten verlopen.
Naast de reguliere cursus wordt wederom ook een cursus voor kinderen met ASS aangeboden.
In de trainingen wordt in kleine groepjes geoefend om de sociale vaardigheden te vergroten.
Juist in deze tijd, waarin kinderen veel thuis geweest zijn en minder in contact met andere leerlingen,
kan het oefenen van deze vaardigheden onder deskundige leiding een welkome aanvulling zijn.
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Ook voor leerlingen die dreigen uit te vallen kan het een aanmoediging zijn en kan vroegtijdig
schoolverlaten worden voorkomen.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze cursus.
(zie bijlage

Bijbelverhalen
Week 16 (19/04 - 23/04) – Steen voor steen
Nehemia 2: 11- 20, Nehemia 3 en 4, en 8: 1-12
Steen voor steen wordt gebouwd aan de tempel, de stadsmuur en de poorten. Andere volken
proberen de Israëlieten tegen te werken, maar ze gaan toch door – net zo lang tot hun stad af is. Dan
vieren ze feest voor de Heer. Ze lezen uit de wet van Mozes, over hoe God zijn volk altijd opnieuw
bevrijdt.
Week 17 (26/04 - 30/04) – Hoofd in de wolken
Hooglied 2: 8-9, 4: 1-9 en 5: 2-8
Koning Salomo schrijft een lied. Het gaat over twee geliefden. Of gaat het over God en de mensen?
Waarschijnlijk allebei. God houdt van de mensen en mensen kunnen verlangen naar God – ook als hij
niet zo dichtbij is als ze zouden willen.
Week 19 (10/05 - 12/05) – Hoe kunnen we verder?
Handelingen 1: 1-26
Jezus gaat naar de hemel. Hoe kunnen zijn leerlingen nu verder? Ze moeten wachten in Jeruzalem,
waar ze gedoopt zullen worden met de heilige Geest. Dat zal hen de kracht geven om door te gaan
met Jezus’ werk.
Week 20 (17/05 - 21/05) – Wat krijg ik nou?
Handelingen 2: 1-13 en 41-47 en 3: 1-10
Met Pinksteren ontvangen de leerlingen van Jezus de heilige Geest. Misschien begrijpen ze zelf niet
precies wat er gebeurt, en ook de mensen in Jeruzalem vragen zich af wat er aan de hand is. Maar
het is onmiskenbaar: Gods kracht werkt in de mensen. De leerlingen vormen met elkaar een kring
waarin ze alles delen. Er gebeuren wonderlijke dingen, zoals een verlamde man die weer kan
lopen.
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Groep 5&6
Verjaardag juf Sjoukje
Op 9 mei ben ik jarig en ik wil heel graag mijn verjaardag met de kinderen vieren op Maandag 10
mei. De kinderen mogen verkleed op school komen en we gaan allerlei leuke en leerzame spelletjes
doen. Ze hoeven geen fruit mee en drinken voor de eerste pauze maar wel lunch! We maken er een
fijne dag van!
Groetjes juf Sjoukje

Ik ben Juf Ilona. Ik zit in mijn derde jaar van de PABO aan de Hanze
Hogeschool Groningen. Op dit moment loop ik al een aantal
weken stage in groep 5/6. Ik ben aanwezig op de maandag en
dinsdag en zal blijven tot de zomervakantie. Ik zal nog even kort
wat over mezelf vertellen. Ik ben een vrolijke, enthousiaste en
soms wat chaotische meid die het leuk vindt om les te geven.
Naast mijn studie vind ik het leuk om muziek te maken en zorg ik
voor mijn eigen pony. In mijn lessen vind ik het belangrijk dat de
leerlingen actief bezig met de leerstof.

Verjaardag:
Wij zijn allebei jarig geweest. het was een beetje anders dan anders. wij hebben het in dagen moeten
verdelen. Al het 2e jaar vieren wij onze verjaardag in corona tijd. Wij moeten natuurlijk verpakt
trakteren door corona.

Moederdag
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Wij zijn druk bezig geweest met het Moederdag cadeau. Iedereen heeft heel goed zijn best gedaan,
maar we gaan natuurlijk niet zeggen wat we hebben gemaakt.

Taal plankenkoorts
Wij hebben het met taal over plankenkoorts. Plankenkoorts is dat je het spannend vind om op te
treden voor veel mensen. Laatst hebben wij toets gehad dus straks gaan wij beginnen met jungle.

Estafette
Wij zijn goed bezig met estafette je hebt 3 boeken.
Je hebt een ringboekje met woordjes en tekst die je moet
lezen.
je hebt ook nog een normaal leesboek waar teksten in staan
die je nodig hebt voor het werkboek.
Het werkboek staan vragen in over de tekst in het leesboek.

Groetjes Iris en Ilse
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