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Geachte ouder(s) / verzorger(s),
U ontvangt hierbij de eerste infobrief van dit
onderwijsjaar. In de maandelijkse nieuwsbrieven,
informatiebulletins voor ouders en kinderen van
Kindcentrum Noord houden we u op de hoogte van alle
data, evenementen en ontwikkelingen.
Nieuwsbrieven en ouderinfo ontvangt u zoveel mogelijk
per mail. Alle informatie staat uiteraard ook op de
website. De website wordt binnenkort vernieuwd.
Het onderwijsjaar 2017-2018 is, onder het genot van een
kopje koffie en kindcentrum Noord ballonnen begonnen.
De eerste schooldag is voorbij. Best spannend voor
iedereen. Een andere klas en misschien een andere juf of
meester. Voor de vakantie heeft u een overzicht van de
groeps- en leerlingverdeling ontvangen. Nieuw bij ons
zijn de meesters Laurens van Dellen en André Toxopeus.
Meester Laurens geeft les aan groep 8 en meester Andre
aan groep 7. Juf Henriette Hoeksema komt terug. Zij
doet groep 4. Van harte welkom in Kindcentrum Noord.
We wensen alle kinderen, ouders en collega’s een
plezierig onderwijsjaar 2017-2018.

2017/2018

Schoolfonds/ schoolreis

Voor de betaling van het schoolfonds en het schoolreisgeld krijgt u bericht. Dit bedrag
wordt in een keer geind. De hoogte van de bedragen worden op de zakelijke ouderavond
vastgesteld. U wordt geïnformeerd over de wijze van betaling. Het schoolfonds is de
inkomstenbron van de activiteitencommissie en de kindcentrumraad. Zij kunnen dankzij deze
inkomsten het sint maartenfeest, het sinterklaasfeest en alle andere festiviteiten van een
schooljaar bekostigen. Ook wordt het fluorspoelen uit het schoolfonds betaalt.

overblijven
De uitgangspunten:
 Streven is maximaal 15 leerlingen en een vaste overblijfkracht per groep.
 De groepen worden heterogeen samengesteld, dus alle leeftijdsgroepen door
elkaar.
 Iedere groep krijgt een eigen plek in de brede school.





Overblijven kost € 1,25 per keer. Voor het overblijven moet altijd een kaart
worden gekocht. Er zijn kaarten van € 5 (4 keer overblijven), € 10
(8 keer overblijven) en € 20 (16 keer overblijven).
Dringend verzoek om per bank te betalen (naam leerling en groep vermelden)
op rek: NL29 INGB 0003543878

Indien dit niet kan, dan bij meester Elle op maandag- en dinsdagmorgen( conciërgekamer BS
Noorderbreedte)
of Juf Margreet ( CBS Meerpaal).
Telefoonummers

Ziek

Als u een nieuw
telefoonummer heeft, wilt u
die dan doorgeven aan de
groepsleerkracht.
We willen graag, in
het belang van uw
kind, altijd contact met u als
ouder op kunnen nemen. Ook
wijzigingen in emailadressen
graag doorgeven.

Wanneer u zoon/of
dochter ziek is,
moet dit voor de
aanvang van de
lessen,
bijvoorbeeld
telefonisch,
worden gemeld.
Tel: 639240

Verlof

Verlof
aanvragen:
Altijd via de
Directeur.

Schoolgids/website

Schoolgruiten
Onze school doet aan schoolgruiten, een landelijk initiatief
dat de nadruk legt op voldoende groenten en fruit. Kern van
het schoolgruiten is het gezamenlijk ‘gruiten’. Het eten van
groenten en fruit in de klas. Wij gruiten elke dag
(’s ochtends).

U kunt de schoolgids 20172018 binnenkort vinden op
onze website
www.kindcentrumnoord.nl



U geeft aan uw kind elke dag groente of fruit mee
naar school. (geen koekjes, zg. schoolkoekjes,
snoepjes etc).
 Het drinken wat u meegeeft is ook gezond. Dat
betekent geen frisdrank en koolzuurhoudende
dranken. Geen chocolademelk en yoghurtdranken
 In alle groepen wordt ’s morgens het fruit gegeten.
Het trakteren met verjaardag willen we ook graag gezond.
Het liefst gezonde traktaties ook voor de meesters en
juffen. Zie:www.schoolgruiten.nl

Andere documenten en
wetenswaardig
heden (o.a.
nieuwsbrieven, foto’s )
vindt u dan ook op onze
website.

Belangrijke data:
Kennismakingsgesprekken ouder(s)/verzorger(s) in september
Kinderboekenweek: 4 t/m 15 oktober
Zakelijke ouderavond in september
Marge dagen op woensdag (Alle kinderen vrij!!):
8 november 2017, 7 februari 2018, 11 april 2018, 27 juni 2018
Vrije middagen groep 1/2/3/4 op maandag:
9 oktober 2017, 11 december, 2017, 12 februari 12 maart
2018, 4 juni 2018,

Schoolgang

Het is van belang dat de klas op tijd
met de lessen kan beginnen en niet
gestoord wordt door de leerlingen die
later in de klas komen. Daarnaast is
het voor uw kind belangrijk dat het
geen les of instructie mist door dat
het te laat de klas binnenkomt.
Wilt u er voor zorgen dat uw kind om 5
voor half 9 en om 5 voor 1 op school
is. Dan kunnen de lessen op tijd
beginnen.

Groep 1 t/m 8:
Maandag/dinsdag/donderdag:
8.30 u – 12.00 u
13.00 u – 15.00 u
Woensdag:
8.30 u – 12.30 u
Vrijdagmorgen:
Groep 1 t/m 8
8.30 u – 12.00 u
Vrijdagmiddag:
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 5 t/m 8
13.00 u – 15.00 u

Inloop groep 1 en 2:

Schoolplein
is

Deur open 8.20 u en 12.50 u
Ouders kunnen de kleuters naar binnen
brengen. 8.30 u en 13.00 ‘muziekje’
ouders verlaten de klas.
De les begint!!
Schoolgang groep 3 t/m 8:
8.20 uur gaat de eerste bel. Kinderen
mogen naar binnen en gaan naar hun
groep.
Ook de ouders kunnen mee komen. Om
half 9 tweede bel. Starten we vanaf
groep 4 met “Hoera lezen’ en is de
school begonnen.
’s Middags 12.50 uur gaat de bel.
Kinderen mogen naar binnen en gaan
naar hun groep.13.00 uur tweede bel.
Iedereen naar binnen de lessen
beginnen.

Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

1
1/2 A
1/ 2 B
3 A
3 B
4
5
6
6/7
7
8

juf Maartje de Boer en juf Anneloes Stroetinga
juf Marian Haijenga
juf Petra Ottens
juf Annet Wilkens en juf Agnes Hofman
juf Gerda Jansen en juf Agnes Hofman
juf Henriëtte Hoeksema
juf Marja Hommes en juf Gina de Vos
juf Monique Wildervank
juf Marleen Veldman
meester AndréToxopeus
meester Laurens van Dellen

WAT IS NOU LEUKER, UIT SCHOOL
KOMEN EN LEUKE, GEZELLIGE,
SPANNENDE EN UITDAGENDE
ACTIVITEITEN DOEN!

Dit kan bij uitstek op de locaties voor buitenschoolse opvang van Kids2b!
Buitenschoolse opvang voor kinderen van de basisschool
Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang voor en na schooltijd voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Ook tijdens de
schoolvakanties is de BSO de hele dag open. Uw kind wordt van school gehaald en begeleid door onze pedagogisch
medewerkers.
Eenmaal op de opvanglocatie is er eerst tijd en aandacht voor uw kind om ervaringen te delen van de schooldag of om
even de veiligheid te ervaren van het ‘thuis komen’. Ook stimuleert dit moment het groepsgevoel op de BSO, want
kinderen komen vaak van verschillende scholen. Vervolgens heeft uw kind de vrijheid om te kiezen wat het wil gaan doen
want BSO-tijd is vrije tijd!
Onze activiteitenladder; voor elk kind iets leuks!!
Op onze BSO-locaties is allerlei uitdagend spelmateriaal aanwezig en zijn de ruimtes zo ingericht dat het uw kind uitdaagt
en stimuleert in het spel. Daarnaast worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Creatieve activiteiten, muziek, dans,
sport en spel of gewoon lekker naar buiten rennen, springen, fietsen, voetballen. We kijken naar de talenten en passies
van uw kind. Vanuit deze talenten en passies is er voor ieder kind iets te beleven op de BSO. Iedereen krijgt de kans om
zich daarin verder te ontwikkelen. Op de BSO werken we met een activiteitenladder waarop alle themagerichte activiteiten
worden beschreven die op de planning staan.
Deze activiteitenladder wordt elke keer samen met de kinderen bedacht en ingevuld.

Maar ook lekker chillen op de bank kan natuurlijk. En uiteraard helpen wij uw kind ook als er huiswerk gemaakt moet
worden!
Buitenspelen
Buiten spelen vinden wij heel belangrijk bij Kids2b. Buiten zijn is voor uw kind lekker spelen, onderzoeken, ontdekken en
eigen grenzen verkennen! Voetballen, skaten, rennen, fietsen, skelteren, bijna alles is mogelijk. Op alle opvanglocaties is
een skala aan buitenspelmateriaal aanwezig.
De beste indruk van hetgeen wij uw kind bieden krijgt u natuurlijk op een BSO-locatie zelf. Dus hierbij nodigen wij u en uw
kind(eren) dan ook graag uit om eens langs te komen.

Contactpersoon:
Bso- Locaties gemeente

Bso Farmsum

Bso Tuikwerd

Delfzijl: Bso Delfzijl

Borgshof 16a

Hallehuis 2

Waddenweg 10

9936 CS Farmsum

9932 CR Delfzijl

9933 KH Delfzijl

Monique de Groot
Clustermanager
Gemeente Delfzijl
Tel: 0596-610919

DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG OP DE BASISSCHOOL
In de provincie Groningen wordt de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar uitgevoerd door GGD
Groningen. Tot de leeftijd van 4 jaar gaan ouders met hun kinderen daarvoor naar het consultatiebureau. Vanaf het
vierde jaar komt u de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg tegen op de basisschool.
In dit artikel leest u wat de Jeugdgezondheidszorg doet tijdens de basisschoolperiode.

Onderzoek van gehoor, gezichtsvermogen, lengte en gewicht
In groep 2 komt de doktersassistent van de GGD op school voor een onderzoek van het gehoor- en
gezichtsvermogen. De kinderen worden dan ook gemeten en gewogen. Uw kind hoeft daarbij alleen de
schoenen uit te doen. Ouders worden bij dit onderzoek niet uitgenodigd. Wilt u er toch bij aanwezig zijn?
Dan kunt u dit vantevoren aangeven bij het Afsprakenbureau van GGD Groningen, telefoon 050 367 4990.
De kinderen worden opnieuw gemeten en gewogen in groep 7. Alleen de schoenen gaan uit. Bij dit
onderzoek zijn ouders niet aanwezig. Groep 7 krijgt dan ook een voorlichting over voeding en bewegen. De
onderzoeken vinden alleen plaats als u als ouder hiervoor toestemming geeft. Als tijdens één van de
onderzoeken blijkt dat iets niet (helemaal) goed is, krijgt u hiervan bericht. Samen met u wordt overlegd
wat er moet gebeuren.
Vragenlijst groep 2
Als voorbereiding op het onderzoek in groep 2 krijgen ouders een vragenlijst over de gezondheid en het
welzijn van hun kind. Alle gegevens die u invult, worden vertrouwelijk behandeld. Op de vragenlijst kunt u
ook aangeven of u een gesprek wilt met een verpleegkundige of arts van de GGD.
De doktersassistent neemt de vragenlijsten door en noteert de gegevens in een Digitaal Dossier.
Hebt u in de vragenlijst aangegeven dat er bijzonderheden zijn op het gebied van stem, spraak en/of taal?
Dan bekijkt de logopedist, de verpleegkundige of arts van de GGD samen met u of er verder onderzoek
nodig is.
Vragenlijst groep 7
Ook in groep 7 krijgen ouders een vragenlijst. De doktersassistent neemt de vragenlijsten door en noteert
de gegevens in het Digitaal Dossier. Op de vragenlijst kunt u aangeven of u een gesprek wilt met een
verpleegkundige of arts van de GGD. De gegevens die u invult worden vertrouwelijk behandeld.
Signaleringslijst
Alle leerkrachten krijgen een signaleringslijst. Op deze lijst kunnen ze bijzonderheden over kinderen in hun
groep aangeven. Een medewerker van de GGD bekijkt dan welke aanpak nodig is. Dat kan bijvoorbeeld een
onderzoek zijn, maar ook een gesprek met u als ouders.
Vaccinaties
Alle 9-jarige kinderen ontvangen een uitnodiging van de GGD voor de vaccinaties DTP en BMR. Ze worden
gevaccineerd om te voorkomen dat ze besmettelijke ziektes als bof, mazelen of rode hond krijgen.
Alle 12-jarige meisjes ontvangen ook nog 2 keer een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie. Deze vaccinatie is
bedoeld om hen te beschermen tegen baarmoederhalskanker.
Aandacht voor gezondheid op school
De GGD kan scholen adviseren bij het vormgeven van gezonddheidsonderwerpen op school. Bijvoorbeeld
rond voeding en bewegen, pesten of relaties en seksualiteit. Er is daarbij aandacht voor het onderwerp in
de groep, maar ook voor het maken van regels en afspraken, het betrekken van ouders en het signaleren
van problemen.
Vragen, twijfels
De meeste ouders hebben wel eens vragen of twijfels over de groei en ontwikkeling van hun kind.
Bijvoorbeeld: Mijn kind is veel kleiner dan klasgenootjes. Is dat normaal? Ik vind het lastig om grenzen te
stellen voor mijn kind. Hoe kan ik dat verbeteren? Mijn kind kan moeilijk meekomen met sport. Kan ik daar
wat aan doen? Eet mijn kind wel goed? Met al deze vragen kunt u terecht bij de Jeugdgezondheidszorg van
GGD Groningen. Het maakt daarbij niet uit in welke groep uw kind zit. De verpleegkundige houdt
regelmatig spreekuur op school of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Op school is bekend waar en
wanneer dit spreekuur is. U kunt ook bellen naar de Telefonische Advisering/CJG van de GGD, telefoon:
050 367 4991 (op werkdagen van 8.00 - 20.00 uur).
Informatie over gezondheid en opvoeding
Ook op de website van GGD Groningen vindt u veel informatie over gezondheid en opvoeding. Bijvoorbeeld
over zindelijkheid, de seksuele ontwikkeling, pesten of ruzies tussen kinderen.
Kijk hiervoor op www.ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding

Oud papier

Vakantie 2017-2018
Herfstvakantie:
23-10-2017 t/m 27-10-2017
Kerstvakantie:
25-12-2017 t/m 05-01-2018
Voorjaarsvakantie: 26-02-2018 t/m 02-03-2018
Paasvakantie:
30-03-2018 t/m 02-04-2018
Meivakantie/hemelvaart: 27-04-2018 t/m 11-05-2018
Pinkstervakantie:
21-05-2018
Zomervakantie:
23-07-2018 t/m 31-08-2018

Vrije middagen: 22-12-2017 (start kerstvakantie)
20-07-2018 (start zomervakantie)
Verkeersbrigadiers
Ouders, kinderen en
personeel zorgen aan
de Waddenweg voor
een veilige oversteek
naar school.

Op onderstaande data staat er
een container voor het oud
papier op de parkeerplaats bij
de brede school. U kunt hier uw
oud papier naar toe brengen. De
scholen gebruiken het geld voor
extra speelmaterialen (o.a.
schoolpleinspelletjes) voor de
kinderen.
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

28
19
30
21

september
oktober
november
december

Gymnastiekrooster

Groep 1 en 2 elke dag speellokaal of buiten (geen speciale kleding nodig)
Gymnastiek wordt gegeven door de vakdocenten Maaike van Leusden, John de Jonge
en Anniek Tell. Peter Griep heeft een andere werkplek gekregen.
Groep 3 A
Maaike - maandag 13.00 u -14.00 u
donderdag
14.00 u - 15.00 u
Groep 3 B
Maaike - maandag 14.00 u -15.00 u
donderdag
13.00 u - 14.00 u
Groep 4
Maaike - maandag 10.30 u – 11.15 u
donderdag
10.30 u -11.15 u
Groep 5
Maaike - maandag 11.15 u - 12.00 u
John - vrijdag 8.30 u - 9.15 u
Groep 6
Maaike - maandag 8.30 u - 9.15 u
donderdag
9.15 u – 10.00 u
Groep 6/7 Maaike - maandag 9.15 u – 10.00 u
donderdag
8.30 u – 9.15 u
Groep 7
Anniek - maandag 9.30 u – 10.15 u
John - vrijdag 9.15 u – 10.00 u
Groep 8
Anniek - maandag 8.45 u - 9.30 u Maaike – donderdag 11.15 u – 12.00 u
kleding: turnpakje, korte broek, shirt
Na gymnastiek is er gelegenheid om te douchen (3 t/m 8). Gymschoenen alleen als ze
in de zaal worden gebruikt!

Luizencontrole
Het lotteam gaat na elke vakantie op luizen
controleren. Wanneer er bij een kind luizen worden
geconstateerd wordt er door de directie met
zijn/haar ouders contact op genomen. Als u hoofdluis heeft
geconstateerd bij zoon of dochter wilt u ons dan
onmiddellijk op de hoogte brengen. Op deze manier kunnen
we het luizenprobleem zo snel mogelijk oplossen.

Fluorspoelen

Elke maandagmorgen
wordt er gespoeld met
fluor.

