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Welkom
We heten Sophie, Nora, Arda, Mane, Vajèn, Fleur en Lisa
van harte welkom en wensen hen een fijne tijd op de Noorderborch.

Afgelastingen vanwege het Coronavirus
We worden dit schooljaar gedwongen om diverse activiteiten niet door te laten gaan. Het
betreft de volgende activiteiten;
 De schoolreisjes voor groep 1 t/m 7 gaan niet door.
 Het Schoolkamp en de afscheidsfilm voor groep 8 zijn afgelast. Kinderen en ouders
weten hier inmiddels van.
 De Sisu-sportdag voor groep 7 en 8 gaat niet door.
 De spelletjesdag in de laatste schoolweek voor groep 1 t/m 7 is afgelast.
We streven ernaar om voor alle groepen een bijzondere activiteit te organiseren die in
de plaats komt van al die leuke dingen die niet door mochten gaan.

Geslaagd voor Typeworld
De kinderen van groep 8 zijn onlangs allen geslaagd voor het typevaardigheidscertificaat van
Typeworld. Onze school biedt al jaren de kinderen vna groep 8 deze mogelijkheid, waar ze in
de toekomst veel plezier van kunnen hebben.

Vakantierooster schooljaar 2020 – 2021
Hieronder treft u het vakantierooster aan voor komend schooljaar. De studiedagen en andere
verlofdagen hoort u nog van ons.
VAKANTIES 2020-2021
Herfstvakantie

ma 12-10-20 t/m vr 16-10-20

Kerstvakantie

ma 21-12-20 t/m vr 01-01-21

Voorjaarsvakantie

ma 22-02-21 t/m vr 26-02-21

Pasen

vr 02-04-21 en ma 05-04-21

Koningsdag

ma 27-04-21

Meivakantie

ma 03-05-21 t/m vr 14-05-21

Hemelvaart

do 13-05-21 t/m vr 14-05-21

Pinksteren

ma 24-05-21

Zomervakantie

Vr 9-07-21 t/m vr 20-08-21
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Luizencontrole
Normaal gaan onze “luizenmoeders” direct na de meivakantie de kinderen controleren op
hoofdluis. Dit kan/mag dus niet meer. Er zijn meldingen geweest van luizen, vandaar ons
verzoek om uw kind extra te gaan controleren. Bij verschillende groepen is een groepsapp en
misschien kunt u hier vragen om tips. Verder kunt u op onderstaande link informatie vinden.

www.rivm.nl/hoofdluis
`

Schooltijden en groepsgroottes na 8 juni a.s.
Op dit moment is nog niet precies bekend wat de situatie na 8 juni a.s. voor u, de kinderen en
ons gaat worden We wachten op het standpunt en protocol van het Corona-crisisteam van ons
bestuur en zullen u daarna tijdig informeren.

Linne geboren
Juf Lotte en haar man Stephen zijn de trotse ouders geworden van
hun dochter Linne! Zij is geboren op 19 mei, moeder en dochter
maken het goed. Wij wensen juf Lotte, haar man en Linne samen
heel veel geluk en gezondheid toe.

Pinksteren
Op maandag 1 juni is het tweede Pinksterdag. De kinderen zijn deze dag vrij.

Peuterspeelzaal
Na een lange voorbereidingstijd is het eindelijk zover; de peuterspeelzaal op de Noorderborch
gaat starten!
Wij willen peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar een plek bieden, waar zij zich onder
deskundige leiding, individueel en in groepsverband, zo optimaal mogelijk kunnen
ontwikkelen. Zij worden begeleid op weg naar de basisschool door het bewust stimuleren van
de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling, in een daarvoor speciaal ingerichte ruimte
met aangepaste middelen en materialen. Door middel van spel leren peuters al spelenderwijs
samen te leven.
Wilt u meer informatie, bezoek dan onze website of neem op dinsdag, woensdag of
donderdag contact op met Sylvia Koster. Zij wil u graag meer vertellen over onze
peuterspeelzaal.

Informatie komend schooljaar 2020-2021
Op dit moment zijn we nog druk bezig met allerlei punten voor komend schooljaar. In de loop
van juni hoort u hier meer over.

Website
De nieuwsbrief krijgt u via de mail, maar staat vanaf nu ook op de website onder het tabblad
van ouders.

Kinderen vrij op donderdag 18 juni
Donderdag 18 juni hebben alle kinderen vrij.
Het team heeft dan een studiedag.
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