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Beste de ouder(s)/ verzorger(s),

Startgesprekken
Van 13 t/m 17 september hebben we startgesprekken gehouden
met de leerkrachten, ouders en kinderen. Na anderhalf jaar geen
ouders in de school, was het voor ons zeer waardevol om deze
gesprekken weer op school te mogen houden. We hebben mooie en
goede gesprekken gehad. Het is fijn om het schooljaar op deze
manier samen met de ouders te starten.
We hopen dat dit schooljaar een “normaal ” jaar mag gaan worden
waarin we samen kunnen werken met ouders en dat we ouders
weer meer bij activiteiten in de school kunnen betrekken.

Kinderboekenweek van 6 t/m 15 oktober
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed
bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al
tien jaar, iedereen kan worden waar het van droomt.
Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak
na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door
hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of
YouTuber.
Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over
beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de
Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en
alvast dromen over later! Worden wat je wil Tijdens de
Kinderboekenweek gaan alle groepen volop bezig met
boeken met als thema “Worden wat je wil”. Iedereen heel veel leesplezier.
Op woensdag 7 oktober is de opening geweest met een gezamenlijke activiteit in school. Alle
leerlingen waren verkleed op school, als iets wat ze later willen worden of zomaar een beroep.
De afsluiting van de kinderboeken week is op vrijdag 15 oktober om 13.30. De ouders zijn hierbij van
harte welkom.
We hopen op een fijne en leerzame Kinderboekenweek.
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Kinderpostzegels
Van woensdag 29 september t/m woensdag 6
oktober is de 73e editie van de
Kinderpostzegelactie van start gegaan.
De leerlingen van groep 8 zijn weer op pad
geweest om verschillende producten te
verkopen.
De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad op de levens van alle 1,5 miljoen basisschoolkinderen in
Nederland. De meldingen over huiselijk geweld namen toe, meer kinderen kregen te maken met
armoede en thuisonderwijs was niet voor iedereen haalbaar. Hulpvragen gingen vaker dan ooit over
mentale problemen zoals eenzaamheid, angst en depressie. De langetermijngevolgen door het
abrupt wegvallen van school en sociale contacten worden steeds meer zichtbaar. Daarom wordt er
dit jaar extra aandacht besteed aan projecten die kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen.
We hopen dat de leerlingen van groep 7 en 8 een mooie opbrengst zullen hebben voor dit goede
doel.

Inloopmorgen op donderdag 7 oktober om 8.15 uur
Op de inloopmorgen mogen de ouders de kinderen in de klas
brengen. De kinderen kunnen op deze middag de ouders laten
zien, in de klas waar ze mee bezig zijn zodat de ouders zicht
krijgen op de werkzaamheden in de klas, waardoor de
betrokkenheid van de ouders wordt vergroot.
De inloopmiddag is voor alle groepen
De volgende inloopmorgen is op vrijdag 5 november

Kanjertraining.
We zijn dit schooljaar gestart met de methode Kanjertraining.
Deze sociaal- emotioneel methode, richt zich op het vergroten van
sociale vaardigheden en
oplossend vermogen van kinderen. Om deze lessen te mogen gegeven
moeten de leerkrachten gecertificeerd zijn. We hebben al twee
trainingsdagen gevolgd en daardoor mogen we de lessen geven aan de
leerlingen.

Nieuwsbrief 6 oktober 2021
Nummer 2

Tijdens de kanjerlessen leren de kinderen op een respectvolle,
plezierige en veilige manier met elkaar omgaan. Er wordt
aandacht besteed aan het bevorderen van zelfvertrouwen en
zelfbeheersing. Ook wordt er gewerkt aan het verminderen van
agressie en meeloopgedrag. Daarnaast krijgen kinderen
handreikingen om op een goede manier om te gaan met de
straatcultuur.
De Kanjertraining maakt gebruik van petten. Deze symboliseren
een bepaalde vorm van gedrag.
De "petten" zijn niet bedoeld om een kader te geven voor al het
gedrag van kinderen. Je bent geen "petje", je doet op dit
moment zo. De Kanjertraining helpt kinderen andere
gedragsvarianten te ontdekken, uit te proberen.

Op maandag 1 november om 19.30 uur is er een ouderavond waarin een trainer van de
Kanjertraining, de ouders(s) / verzorger(s), komt vertellen over de kanjerlessen die geven worden
en wat de ouders hier thuis mee kunnen doen. Uitnodiging volgt nog.
In januari 2022 komt de trainer van de Kanjertraining bij de leerkrachten in de groep om mee te
kijken hoe de kanjerlessen worden vorm gegeven.
Op deze manier willen we de komende jaren de leerlingen van IKC De Noordster, een goede basis
mee geven op sociaal emotioneel gebied.

Vernieuwde website IKC de Noordster
Sinds september 2021 is de nieuwe website van IKC de Noordster online.
Hier vindt u alle informatie over de school en Peuteropvang. We zijn trots op de nieuwe website en
deze is zeker een bezoekje waard.
U kunt een mail verwachten met de vraag of uw kind op een foto mag op de vernieuwde website
omdat de foto’s die er nu op staan verouderd zijn.
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Activiteiten commissie IKC De Noordster
Het team en een vertegenwoordiger van de
activiteitencommissie hebben een overleg gehad over bij
welke activiteiten, we de ouders weer in kunnen
schakelen.
De ouders van de activiteitencommissie organiseren en
helpen bij activiteiten in de school, maar kunnen ook
andere ouders inschakelen.
We zijn blij dat er een enthousiaste groep ouders is, die
de leerkrachten willen ondersteunen bij de activiteiten in
de school.

Agenda:
• Studiedag op maandag 25 oktober (leerlingen vrij)
Op maandag 25 oktober (de maandag na de herfstvakantie) hebben de leerlingen vrij i.v.m. een
studiedag van het team.

• Ouderavond Kanjertraining
Op maandag 1 november is er een ouderavond met als thema: Kanjertraining op IKC De Noordster.
De avond begint om 19.30 uur. Uitnodiging volgt nog.

Met vriendelijke groet,
Namens het team van De Noordster
Margriet Visser, directeur.

