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Margemiddag: alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
’s Avonds: Kerstdiner op school:
-inloop
16.45 - 17.00 uur (kerstkoor zingt in centrale hal)
-kerstdiner 17.00 - 18.15 uur
Marge-ochtend groep 1 t/m 4: leerlingen vrij!
Marge-middag groep 5 t/m 8: leerlingen om 12.00 uur vrij!
Kerstvakantie: leerlingen vrij!

Nieuwe gymnastiekleraar
Jolanda de Vries is vanaf januari niet meer in dienst van de stichting. Irene Gerbert heeft daarnaast
onbetaald verlof aangevraagd voor de donderdagochtend, tot de zomervakantie.
We hebben een nieuwe gymnastiekleraar gevonden! Zijn naam is Menco Oedzes. Hij zal na de
kerstvakantie beginnen en de hele donderdag lesgeven. In de ochtend de groepen 3,4, en 5 en in de middag
de groepen 8.
Meester Arno geeft de groepen 8 dan op dinsdagmiddag les.

Hieronder stelt hij zich aan u voor:
Mijn naam is Menco Oedzes. Ik ben 24 jaar en kom uit
Boerakker. Afgelopen zomer heb ik mijn diploma behaald aan
de Hanzehogeschool te Groningen als docent lichamelijke
opvoeding (bewegingsonderwijs). Sporten en sport verzorgen
voor anderen vind ik het leukste wat er is. De sport die ik zelf
het liefst doe is voetbal. Ik voetbal op het veld in het eerste
elftal van Boerakker en daarnaast ook nog in het eerste elftal in
de zaal. Ik voetbal hierdoor ongeveer vier keer per week. Naast
dat ik zelf voetbal, geef ik ook voetbaltraining aan de jeugd.
Deze trainingen geef ik twee keer per week aan de
samenwerkende jeugdopleiding Boerakker/SVMH bij het Onder
de 13 jaar elftal. Naast al het voetbal vind ik allerlei sporten heel
erg leuk om te doen en om te geven. Ik kijk er dus erg naar uit
om het komende half jaar een aantal gymlessen te
verzorgen in Zuidhorn!

Duaa, een nieuwe vrijwilligster
Sinds vorige week hebben we een vrijwilligster op school. Ze heet Duaa Chihadeh, is 23 jaar en komt uit
Syrië. Ze is sinds maart in Nederland in het kader van gezinshereniging. Zij heeft in Syrië een economische
studie gedaan en ze wil zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren om volgend jaar haar studie aan de
universiteit in Groningen verder op te pakken. Mij is gevraagd door haar begeleider van de gemeente of ze
bij ons mag komen helpen. Haar doel is om veel Nederlands te horen en te leren spreken. En voor ons zijn
extra handen in de klas natuurlijk altijd welkom.
Ze gebruikt af en toe ook in de klas haar mobiele telefoon omdat ze van alles opzoekt op Google Translate.
Op vrijdagmiddag is ze beschikbaar voor de groepen 5 t/m 8 om te helpen met knutselen. Op
woensdagochtend en vrijdagochtend helpt ze bij juf Jeanette in de Vissenkom. We zijn blij met de hup en
hopen ook haar te kunnen helpen!

Instroomgroep
Vanwege de groei van het aantal leerlingen, gaan we met een instroomgroep starten.
De groepen één zitten vanaf januari wat ons betreft vol, er zitten dan in beide groepen 26 kinderen.
Tot de zomer verwachten we nog ongeveer 20 kleuters.
Dit betekent dat we op de benedenverdieping een extra lokaal nodig hebben. Dit lokaal is beschikbaar ná
de voorjaarsvakantie. Groep 3a gaat naar boven verhuizen en zal zijn intrek nemen in de grote
personeelsruimte van de Noordster. Vóór de voorjaarsvakantie zullen daar de nodige aanpassingen
worden gedaan. Onder andere wordt er een digibord geplaatst, er komt een gordijn te hangen, alle
meubels uit de klas worden verhuisd, de ramen worden afgeplakt met folie etcetera. We zullen de ouders
van groep 3a in januari verder informeren.

Kerst knutsel ochtend groepen 1, 2 en 3
Wij willen alle ouders, opa en oma's, die geholpen hebben bij de kerst knutsel ochtend van de groepen 1,
2, 3 en 4 heel erg bedanken voor hun hulp!
Mede dankzij jullie is het een gezellige en geslaagde knutsel ochtend geworden.
Ook willen we apart nog Hoekstra Hoveniers (ouders van Daphne groep 4 en Vince groep 2) bedanken
voor het gratis leveren van alle spullen voor het kerststukje:
Heel erg bedankt!
De groepen 1 en 2 hadden vorige week vrijdag de kerst knutsel ochtend. De groepen 3 en 4 afgelopen
woensdag.
Wat hebben de kinderen hard gewerkt en wat een mooie knutsels zijn er gemaakt.

Deze zijn uiteraard te bewonderen in de desbetreffende groepen.

Uitnodiging

Kerstborrel
ouders
Donderdag 21 December
Tijdens kerstdiner kinderen
In de teamkamer van de Noordster,
op de eerste verdieping.
(Drankjes tegen kleine vergoeding)

Kerstdiner
Op donderdag 21 december hebben we weer traditiegetrouw een Kerstdiner samen met de kinderen.
De kinderen zijn deze dag om 12.00 uur vrij.
Vanaf 16.45 uur kunt u de gerechten in de klas neer zetten. Het bestek en servies voor de gerechten
graag voorzien van naam. (Voorgaande jaren bleef er nogal eens wat liggen).

Een ouder van onze school, Oktje Lambermont, is de afgelopen periode druk aan het oefenen
geweest met een heus kerstkoor, bestaande uit leerlingen van onze school.
De kinderen uit dit koor mogen zich om 16.30 uur verzamelen in de grote, centrale hal.
Wij vragen u voor het kerstdiner binnen te komen via de hoofdingang.
Ons Kerstkoor verwelkomt jullie dan bij binnenkomst. Ze zingen daar van 16.45 uur tot 17.00 uur.
De zoen en zoef is die avond gesloten. Gelieve niet eerder komen, anders moeten de kinderen te lang
wachten.
Het Kerstdiner start om 17.00 uur in de klas.
Om 18.15 uur is het feest afgelopen en kunt u uw kind weer uit de klas ophalen.

Van belang is:
Een bord, beker, mes, vork en lepel mee te geven aan uw kind, ook voorzien van een naam.
Deze graag inleveren bij de leerkracht voor woensdag 20 december.

