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Donderdag 10 oktober
Donderdag 10 oktober
Donderdag 17 oktober
Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober
Maandag 28 oktober
Woensdag 30 oktober
Woensdag 30 oktober
Zaterdag 2 november
Maandag 4 november
Maandag 11 november
Maandag 11 t/m vrijdag 15 november

Agenda
Nieuwsbrief
Boekenmarkt
Bollen poten tuin Viskenij, groep 3,4
Herfstvakantie
L.O.T. (luizen opsporingsteam)
Inloop ochtend
Medezeggenschapsraadvergadering
Juf José jarig
De gespreksplanner voor de voortgangsgesprekken wordt geopend
Sint Maarten
Voortgangsgesprekken

Voorjaarsbollen
We zijn uitgenodigd om samen met de bewoners bollen te planten in de tuin van Viskenij. De groepen 3,4 van beide
scholen krijgen uitleg over bollen en gaan op donderdag 17 oktober naar Viskenij om de bollen te poten.
Samenwerken in de Marciaborg
Afgelopen week hebben Sineke Sietsema (directeur Noordewier) en Rianne Timmermans (directeur Ichthus) een overleg
gehad met beide bestuurders, Aris Fickweiler (Lauwers en Eems) en Simon van der Wal (VCPO-NG). Het onderwerp van
het overleg: “De samenwerking met het oog op de toekomst”. Uit het overleg is naar voren gekomen dat beide scholen
graag willen blijven samenwerken. Tevens hebben we uitgesproken dat wij deze samenwerking daar waar mogelijk
willen intensiveren. Wij hebben met elkaar besloten dat wij op dit moment geen uitspraak kunnen doen of de
Noorderwier en de Ichthus in de toekomst een samenwerkingsschool wordt, we hebben dit ook niet uitgesloten. Wat er
nu volgens ons allen nodig is en bijdraagt aan kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen is samenwerking, goed
overleg en een fijne sfeer binnen de Marciaborg. Hier gaan wij ons de komende tijd op richten.
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, horen wij (Rianne, Sineke of de medezeggenschapsraad) die graag.
Nieuwe leerling
Wij heten Bram welkom in groep 1. We hopen dat je een fijne tijd gaat krijgen op de Noordewier.
Verkiezing Marciaraad
Op donderdag 19 september jl. vonden de verkiezingen plaats. De afvaardiging van Noordewier voor de nieuwe
Marciaraad bestaat uit: Hanne uit groep 8, Iris uit groep 7, Aniek uit groep 6 en Mylan uit groep 5. De Marciaraad
vergadert regelmatig, bedenkt en voert leuke activiteiten uit en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van
beide scholen.
Verjaardag juf José
Zaterdag 2 november is juf Jossé jarig. Vrijdag 1 november viert zij haar verjaardag met de groep.
Kinderboekenweek
De boekenweek werd geopend, samen met de Ichthus, met een optocht van versierde ‘voertuigen’. Immers , het thema
is ‘Reis mee’. Vervolgens werd het thema in de klas uitgewerkt. We sloten vandaag af met de verkiezing van de
Voorleeskampioen van Noordewier en ’s middags met de boekenmarkt. Het was een geslaagde boekenmarkt; druk,
gezellig met een mooi aanbod.
De voorleeskampioen 2019-2020 is geworden Thomas uit groep 5. Thomas, van harte gefeliciteerd!
Inloop ochtend
Wij nodigen u van harte uit voor de inloopochtend op woensdag 30 oktober, van 8.30 tot 9.30 uur. Onder het genot van
een kopje thee of koffie praten we in informele sfeer over het reilen en zeilen op Noordewier. Wat wilt u de school
meegeven; wat gaat er goed, wat kan beter, welke leuke ideeën heeft u voor de school? Uiteraard op schoolniveau,
zaken betreffende uw kind worden met de leerkracht besproken.
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Sint Maarten
De leerlingen van beide scholen gaan samen een lampion knutselen. Zij kunnen kiezen uit 4 modellen en maken de
lampion, met begeleiding van ouders en leerkrachten, in gemixte groepen. Op 5,6,7 november oefenen de leerlingen van
Noordewier samen de liedjes, een mooie traditie van onze school.
Voortgangsgesprekken
De voorgangsgesprekken vinden plaats in de week van maandag 11 november. Tijdens deze gesprekken informeert de
leraar u over de ontwikkeling van uw kind. Uiteraard is het een wederzijds gesprek, u informeert de leerkracht over uw
kind thuis, er is gelegenheid om vragen te stellen en om uit te wisselen. De gespreksplanner wordt op maandag 4
november geopend, u kunt dan inschrijven op de door de leerkracht aangegeven tijdstippen. U krijgt een berichtje via
Parro.
Kinderen en ICT
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon, tablet spelen
daarin een belangrijke rol. Om u als ouders te helpen -samen met uw kind- een goede weg te vinden in de talloze
mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een artikel. Deze keer over ................................................................
Als lezen niet vanzelf gaat ...........
Wat als (leren) lezen niet vanzelf gaat? Als de letters voor je ogen
dwarrelen en het je zoveel moeite kost om er woorden van te
maken.
Hoe fijn is het dan, dat er hulpmiddelen zijn die het mogelijk maken
dat het lezen wat minder vermoeiend wordt en lezen ook leuk kan
worden.
Schoolbestuur Lauwers en Eems heeft
er 4 jaar geleden voor gekozen om zowel
op alle PO als VO vestigingen het
programma Kurzweil in te voeren. Een
programma dat kinderen met een
dyslexieverklaring spraakondersteuning biedt bij lezen en spellen via desktop, laptop, telefoon
en/of iPad.
Alle leerlingen in het PO met een dyslexieverklaring, krijgen een eigen laptop mèt het programma
Kurzweil in bruikleen gedurende hun tijd op school. Alles wat een kind doet, kan voorgelezen
worden. Het kind kan zelf een voorleesstem kiezen, de snelheid aanpassen, getypte tekst uit laten
spreken en/of hulp krijgen bij het juist spellen: het programma Kurzweil is enorm uitgebreid. Daarom krijgen de kinderen
allemaal een beginnerstraining en zo nodig of gewenst, na gewenning, een
training voor gevorderden. De trainingen worden 2 x per jaar verzorgd door de organisatie Lexima
(https://lexima.nl) samen met de Kurzweil werkgroep van Lauwers en Eems.
Op elke school is één van de leerkrachten Kurzweil contactpersoon en zijn er 1of 2 leerkrachten die kennis hebben van
het programma, zodat de kinderen geholpen kunnen worden als dat nodig is.
Kurzweil kent ook een zgn. thuisversie. Vooral handig als kinderen thuis willen oefenen met spelling of lastige teksten.
Indien gewenst kan de handleiding van de thuisversie via de school van uw kind(eren) aangevraagd worden bij de
Kurzweil werkgroep.
Sinds kort is het mogelijk om met de persoonlijke inloggegevens van Kurzweil ook op
internet het programma te gebruiken: Web2Speech. Een korte handleiding kunt u bij de
Kurzweil contactpersoon van de school opvragen.
Mocht u meer willen weten en belangstelling hebben voor een informatieve ouderavond over Kurzweil? Meldt u aan bij
de Kurzweil contactpersoon van de school. Wij zullen bij voldoende aanmelding heel graag een avond organiseren.
Redactie: L&E Kurzweil werkgroep
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Verjaardagen
15 oktober
18 oktober
31 oktober
5 november
15 november
17 november

Robyn
Erben
Ferdy
Lola
Iris
Kevin

groep 7
groep 5
groep 6
groep 7
groep 8
groep 7

De volgende nieuwsbrief wordt gestuurd op donderdag 14 november,
met vriendelijke groet,
team Noordewier.
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