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Doedag op het Noordik 
Hoi! 

Wij zijn dinsdag 5 maart naar de doedag van het Noordik, bij de Noordikslaan geweest. Wij gingen economie en                   

ondernemen doen. Eerst mochten we een chocoladereep van Milka uitkiezen en hier moesten we dan een                

reclameposter voor maken met een slogan, een doelgroep en waar je reclame ging maken. Je mocht de chocolade                  

ook opeten! Toen gingen we ergens heen waar je vragen kunt stellen aan kinderen uit de 1ste klas. Dit was wel heel                      

handig als je vragen had, want zij weten hoe het is. Als laatste gingen we naar biologie en daar moesten we een                      

watervlo onder een microscoop leggen en z'n hart zoeken. 

Toen moesten we 3x 15 seconden z'n hartslag tellen. Toen moesten we er Red Bull bij doen en kijken of de hartslag                      

hoger of normaal bleef. Dit was wel grappig om te doen, maar ook lastig omdat z'n hartslag super snel ging. 

 

Wij vonden het leuk om te doen, want je weet een beetje wat je volgend jaar kan verwachten op het voortgezet                     

onderwijs. 

 

Groetjes, 

Nina, Maud en Chimène uit groep 8 

 

 

Prijsvraag op het Noordik 
Afgelopen dinsdag zijn we verrast met een bezoek van 2 docenten van het Noordik. 

Ze kwamen Chiméne Jansen verrassen met een leuke prijs. Zij had de prijsvraag gewonnen.  

Van harte gefeliciteerd! 
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Nieuws van het kleuterplein 
Beste ouders, verzorgers van de leerlingen van het Kleuterplein, 

 

Dit thema spreekt de kinderen heel erg aan, ze zijn enthousiast over de werklessen, 

maar ook het hanteren van echt servies, glaswerk en porselein in de restauranthoek 

gaat uiterst secuur. En scherven brengen geluk….. 

Deze week maken de leerlingen een kok met koksmuts.  

 

De thema afsluiting is op donderdag 14 maart om 14.15 uur. U bent allen van harte 

uitgenodigd. 

 

We vierden gisteren het 100 dagen feest, allerlei educatieve bezigheden wat met het 

getal 100 te maken heeft, kwamen aan bod. 

Denk hierbij aan 100 ballonnen kapot maken, 100 bekertjes om een toren mee te 

bouwen, 100 keer rondjes draaien, 100 snoepjes uitdelen, 100 minuten spelen, dansen en 

zingen, tot 100 tellen, 100 keer springen. 

Kortom een te gekke feestdag! 

Op Klasbord kunt u een impressie zien. 

 

 

Volgende week vinden de ouder-kind-leerkracht gesprekken plaats. 

Wij hopen iedereen persoonlijk te spreken. 

De gesprekken duren 10 minuten. 

Mocht u onverhoopt niet kunnen, laat u ons dat tijdig weten? 

 

Ter info: 

Omdat Elise en Bregje een studiedag hebben op donderdag 14 maart, ziet de bezetting van leerkrachten er voor 

volgende week als volgt uit: 

Maandag groep 1 Elise, groep 2 Lisette 

Dinsdag groep 1 Elise, groep 2 invaller 

Woensdag groep 1 Elise, groep 2 Bregje 

Donderdag groep 1 invaller, groep 2 Lisette 

 

Dit was het voor deze week. 

Wij wensen u allen een goede week toe. 

Met vriendelijke groet, 

 

De groepsleerkrachten van het Kleuterplein 

 

 

26 maart - schoolfotograaf  
Dinsdag 26 maart komt de fotograaf op school om portretjes te maken van 

alle kinderen en daarnaast zullen er ook groepsfoto’s gemaakt worden. 

Aan het begin van de ochtend mogen broertjes en zusjes die de school nog 

niet bezoeken ook op de gezinsfoto. 

De broertjes- zusjes foto’s worden vanaf half negen gemaakt. 

Dit jaar zal de fotograaf van Backx Positief de foto’s maken. 
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Opendag woensdag 13 maart 
Op woensdag 13 maart is er weer een open dag. 

Van 9.00 uur tot 12.00 uur zijn nieuwe ouders van harte welkom om een 

kijkje te komen nemen bij ons op school.  

Een aantal van onze leerlingen zullen de rondleiding verzorgen en voor de 

allerkleinsten is er de mogelijkheid om fruitspiesjes te maken, samen met 

de OV. 

 

We maken er een gezellige ochtend van en we hopen dat er veel nieuwe 

ouders komen kijken! 

 

 

 
  

 
 

Bericht van het rekenatelier 
In groep 3 zijn we afgelopen week druk bezig geweest met het oefenen van verschillende rekensommen. Eerst                 

hebben we een toets gemaakt op de ipad en daarna hebben we nog eens extra geoefend in het speellokaal.  

Samen met meester Mark hebben we een rekencircuit gedaan. We moesten allerlei sommen oplossen zoals:               

splitssommen, vleksommen en plus en min sommen. We vonden het allemaal erg leuk en leerzaam! 

 

Onderaan de brief een leuke foto. 

 

 

Blauw-grijze step kwijt 

 

Vorige week vrijdag is de blauw-grijze step van een leerling zoekgeraakt. 

Dat is natuurlijk jammer, want hij wil hem graag terug. 

Heeft iemand van u de step gezien, of weet u waar hij staat? Wilt u dit dan melden bij één van de leerkrachten?  

Dan kunnen we misschien de eigenaar weer blij maken. 

 

 

Oost-Nederlandse Kampioenschappen 
Maud Visser en Imke Greevink van de Pauwen, hebben op 2 en 9 februari het Oost-Nederlands Kampioenschap 

Jazzdance gehad. 

Ze hebben allebei een fantastische prestatie geleverd! 

Maud: “Ik zit in de B t/m 13 en had 2 heel goede tegenstanders! De dans ging best wel goed. We zijn wel laatste 

geworden, maar onze punten waren heel dicht bij de punten van de tweede plek. We hebben wel een beker 

gekregen, dus dat is wel heel leuk! En het ging ons ook niet om het winnen, maar om het plezier.” 

Imke: “Wij hebben de 2e plek gewonnen. Ik heb de beker pas net gekregen, maar ik ben er heel blij mee. Het was in 

een heel grote zaal waar heel veel mensen zaten. We moesten tegen heel veel groepen en het was best wel 

spannend. 
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Bijbelverhalen 
 

Thema: Als je bang bent 

Johannes 10: 22-39 en 11: 1-44 

In de buurt van Jeruzalem is het gevaarlijk voor Jezus en zijn leerlingen; er zijn mensen die hem dood willen maken. 

Daarom zijn ze naar een veilige plek gegaan. Maar dan komt het bericht dat Lazarus ziek is. Zal Jezus bij Lazarus op 

bezoek gaan, of is dat te gevaarlijk? Na twee dagen gaan ze toch. Bij het graf van Lazarus gebeurt een wonder. 

 

Week 11: 11 t/m 15 maart 2019 

Tegenstanders van Jezus, Johannes 10:22-39 

Het bericht over Lazarus, Johannes 11:1-16 

De opwekking van Lazarus, Johannes 11:17-44 
 

 

Verjaardagen 
 

5 maart Levi Diesveld De Pauwen 11 jaar  

5 maart Noah van Dijk De Flamingo’s 11 jaar 

5 maart Eva Hulshof De Zwaluwen 12 jaar 

8 maart Mike van ‘t End De Zwaluwen 10 jaar 

8 maart Quinten Tijink De Zwaluwen 12 jaar 

10 maart Damian Poelakker De Fazanten   7 jaar 
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