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MANAGEMENT

Agenda
Ma 26 mei:
- Open dag
Di 25 mei:
- Groep 3 naar de
kinderboerderij de
Balijhoeve (13.30-14.30 uur)
Vr 28 mei:
- schoolreis groep 1 t/m 7

Gezocht
Witte lakens voor het decor
voor de musical van groep 8.
Kunt u ons daarbij helpen? U
kunt ze neerleggen in de
teamkamer op de tafel. Bij
voorbaat onze dank!

Herinnering
Voor de meivakantie heeft u
een brief gekregen over het
zomerfeest van 18 juni.
Heeft u de antwoordstrook al
ingeleverd?

Bijlagen
- Flyer open dag
- Bestelformulier T-shirt
- Recycle kleurplaat

Geheel uitgerust na twee ‘frisse’ weken vakantie zijn we maandag aan het
laatste traject tot aan de zomervakantie begonnen. In deze 7 weken zijn er nog
vele activiteiten zoals de open dag, de schoolreis, de Cito-toetsen, het
zomerfeest en de musical van groep 8. Gelijktijdig zijn wij volop bezig met de
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Naar verwachting wordt medio juni
de groepsverdeling bekend gemaakt.
Onze directeur, Ineke Hagen, maakt het goed. Zij herstelt voorspoedig van de
ingrijpende operatie begin deze week en hoopt eind deze week huiswaarts te
kunnen gaan.
Volgende week komt er geen memo uit. De eerst volgende memo ontvangt u op 4
juni.

Cora Kodde

Meervoudige Intelligentie
Energizers in groep 7
Tussen al het harde werken door moeten wij ook even ontspannen. We doen dan
een energizer met elkaar. Zo doen wij onder andere de energizer ‘Rondgooi’. We
gooien een klein balletje rond op tijd. Er zijn een aantal spelregels; je mag niet
naar iemand uit je eigen team gooien en je moet meteen gaan zitten wanneer je
de bal hebt gegooid. Ons record staat al op 27 seconden!
Een andere energizer die wij doen is ‘Luisterend tellen’. Iedereen heeft zijn
ogen dicht en we beginnen met tellen. Dit lijkt erg makkelijk maar een getal mag
niet door meerdere kinderen tegelijk worden gezegd. Ons record bij deze
energizer staat al op 21!

Schoolreis
Vrijdag 28 mei gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. De kinderen komen deze dag op de gewone tijd (8.45 uur) naar
school. Om 9.30 uur vertrekken we allemaal. De kleuters per auto naar Kids Playground in Delft en de overige groepen
per bus naar Drievliet in Rijswijk. De kleuters zijn om 14.30 uur terug op school, staat u er dan ook om uw kind op te
halen? De groepen 3 t/m 7 zijn tussen 16.00 uur en 16.30 uur weer terug. Voor eten en drinken wordt gezorgd.
Open ochtend
Op 26 mei is er een “open dag” op het Noordeinde. De schooldeuren staan open en u kunt genieten van optredens van
alle groepen. Naast familieleden zijn ook kennissen of buren van harte welkom. Wij informeren u over de manier van
lesgeven en laten we zien wat we allemaal doen met MI (Meervoudige Intelligentie).
Als bijlage bij deze memo vindt u een brief waarop de tijden staan wanneer de groepen optreden. Op de achterkant
staat een aankondiging van de open dag. Om bekendheid aan de open dag te geven, verzoeken wij u deze aankondiging
op een zichtbare plek op te hangen.
Schoolmaatschappelijk werk
Debbie Steinmeier, de schoolmaatschappelijk werkster, houdt iedere eerste dinsdag van de maand weer spreekuur op
het Noordeinde. Zij start 1 juni aanstaande en u kunt op die dag tussen 8.45 en 9.45 uur met allerlei vragen bij haar
terecht die te maken hebben met de thuissituatie, het opvoeden van de kinderen enz.
T-shirts
Vanaf heden kunt u voor uw zoon of dochter een echt Noordeinde T-shirt bestellen. Daar we gesponsord worden,
kunt u dit shirt kopen voor de zeer lage prijs van € 5,00. Het is een oranje shirt met het logo van de school erop
gedrukt.
Als de leerlingen dit T-shirt dragen wanneer we op schoolreis gaan, kunnen de begeleiders goed in de gaten houden
waar de kinderen zich bevinden.
Bij toernooien is het natuurlijk ook een leuk gezicht als de Noordeinde-leerlingen dit T-shirt aan hebben.
Bijgaand vindt u een bestelformulier. Wanneer u een T-shirt bestelt, wilt u dan de naam van uw kind en de groep
waarin hij/zij zit, vermelden, evenals de gewenste maat van het shirt? Wij verzoeken u, het bedrag van vijf euro
gelijk in te leveren met het bestelformulier.
De shirts zijn te verkrijgen in maat 116, 140, 152, Small, Medium, Large en Extra Large.
Landelijk informatie- en adviesdienst
Ouders met vragen over onderwijs (zoals overgaan en zittenblijven, het schoolreisje, schoolkamp, groepsgrootte,
pesten, de ouderbijdrage, leerplicht, medezeggenschap en alle overige onderwijsvragen) kunnen terecht bij
de landelijke informatie- en adviesdienst 0800-5010, voor ouders over onderwijs. De 5010-medewerkers van
OUDERS & COO zijn in het telefonisch keuzemenu bereikbaar via keuzetoets 1, en dan 3 (gratis nummer). Ouders
kunnen hun vraag tevens per mail stellen, en ontvangen binnen drie schooldagen antwoord. Ga naar

5010.nl en stel uw vraag over onderwijs.
OUDERS & COO is de landelijke ouderorganisatie voor christelijk en oecumenisch onderwijs.

www.ouders-

