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Laatste nieuwsbrief van dit schooljaar
U ontvangt nu de laatste informatie van dit schooljaar. Een jaar waarin niet alles volgens
planning verliep, er waren plannen voor de peuterspeelzaal enz. We hoorden in januari wel
iets over een Coronavirus in China maar realiseerden ons niet dat we vanaf 16 maart de
school moesten sluiten en we on-line les gingen geven. Gelukkig konden we na de
meivakantie weer de deuren openen en in fasen werd het onderwijs weer opgestart. Helaas
moesten we door de coronamaatregelen veel activiteiten afgelasten en vooral voor groep 8
had dit veel gevolgen. We hopen dat u ondanks deze omstandigheden met ons kunt
terugkijken op een fijn schooljaar.

Hulpouders bedankt
Een deel van dit schooljaar zijn er weer activiteiten geweest waarbij
we konden rekenen op de hulp van ouders en soms ook opa's en
oma's. Wij willen iedereen bedanken die zich heeft ingezet om deze
activiteiten mogelijk te maken. Wij hopen dat we ook komend
schooljaar weer op uw steun te kunnen rekenen.

Afscheid Juf Ineke
Na bijna drieënveertig jaar met heel veel plezier gewerkt te hebben binnen het basisonderwijs,
heeft juf Ineke oude Avenhuis besloten per 1 september a.s. haar actieve loopbaan als Intern
Begeleider op onze school te beëindigen. Juf Ineke is begonnen als leerkracht aan de
Hobbitstee ( huidige hoofdlocatie Noorderborch). Ze heeft jaren lesgegeven aan de kinderen
uit groep 3, 4 en 5. Na een aantal jaren merkte ze dat de zorg voor het individuele kind haar
aandacht had. Ze is toen aan de slag gegaan als Intern Begeleider op locatie Welgelegen en de
laatste jaren op de locatie Havezathe. Haar streven is altijd geweest om in goed overleg tussen
ouders, leerkracht, andere deskundigen te komen tot de juiste oplossingen voor de
zorgen/problemen van het kind.
Juf Ineke wil alle ouders bedanken voor de fijne samenwerkeng en wenst iedereen alle goeds
toe voor de toekomst. Helaas kan ze geen persoonlijk afscheid van u nemen maar kwam met
een leuk alternatief. Op locatie Havezathe zal een speciale plek komen, waar kinderen namens
hun ouders of zichzelf een afscheidskaartje kunnen bezorgen.
Het team van de Noorderborch bedankt juf Ineke voor alles wat zij voor de leerlingen, haar
collega's en de school heeft betekend.
Juf Ineke, BEDANKT!
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Afscheid juf Stefanie
Na 11 jaar op de Noorderborch gewerkt te hebben gaat juf Stefanie een nieuwe uitdaging aan.
Ze zal gaan werken bij 'De Link' . De Link is er voor VO-leerlingen die in hun onderwijs
behoefte hebben aan een omgeving, waarbij getracht wordt angst en schoolweigering te
voorkomen of op te lossen. We willen haar bedanken voor de inzet voor ons onderwijs en
wensen haar veel succes toe.

Geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen
Alle kinderen van groep 7 en 8 hebben onlangs de theoretische
verkeersproef moeten doen op de computer. Iedereen is geslaagd en
nu maar hopen dat ze de kennis in de praktijk uitvoeren.
Proficiat allemaal.

Afscheid groep 8
In de laatste schoolweek gaan de kinderen van groep 8 allerlei leuke dingen doen. Ze hebben
door de Corona diverse activiteiten moeten missen en hiermee wordt dit voor een deel
gecompenseerd. Woensdag 1 juli worden de kinderen uitgezwaaid en we wensen hen dan ook
veel succes op de toekomstige school en ze mogen trots zijn op hetgeen ze de afgelopen jaren
hebben bereikt.

Begin zomervakantie
Op donderdag 2 juli om 14.30 uur krijgen de leerlingen vakantie.
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne en zonnige zomervakantie
toe en we zien elkaar weer op maandag 17augustus!
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