
Beste ouders, 

 

Zoals u wellicht kunt begrij-

pen zijn we druk met de 

laatste loodjes rondom de 

nieuwbouw.  

 

De oplevering van het ge-

bouw is op 30 november.  

Ondertussen wordt er be-

gonnen met het woonrijp 

maken van de omgeving. 

 

Vanaf 11 december krijgen 

we op school verhuis-

kratten, zodat we dan één 

en ander kunnen gaan in-

pakken.  

 

Het nieuwe meubilair voor 

groep 3 t/m 8 wordt in de-

cember in de nieuwbouw 

neergezet.  

 

In de kerstvakantie wordt er 

verhuisd door een verhuis-

bedrijf en op 3 en 4 januari 

gaan we met het team de 

nieuwe school inrichten.  

 

Ook de BSO komt dan hel-

pen, omdat de BSO in een 

lokaal van de kleuters komt 

en in de speelzaal.   

 

Op zaterdag 9 december 

willen we een klus zaterdag 

houden. Er zijn een aantal 

dingen die in de school moe-

ten gebeuren, zoals het ma-

ken van planken in de ber-

ging, ophangen van lijnen  

en prikborden en een handje 

helpen bij het groen op het 

schoolplein. 

(Het laatste hangt wel van 

het weer af).  

 

NIEUWSBRIEF  

Datum: 27 oktober 2017 Nummer: 2 

Nieuwbouw 

Als u op zaterdag 9 decem-

ber wilt helpen, kunt u zich 

aanmelden bij mij (via 

mvgrieken@nijepoort.nl).  

 

De feestelijke opening van 

de nieuwbouw is op vrijdag 

12 januari 2018, waarschijn-

lijk vanaf 16.30 - 18.00 uur. 

Alle kinderen, ouders, om-

wonenden en betrokken 

partijen zijn van harte wel-

kom! Meer informatie over 

de opening volgt nog. 

 

Vriendelijke groet, 

Marjan van Grieken  

pagina 1/2 



Pagina 2/2 

Belangrijke data  

Woensdag 1 november   Fiets controle 

Dinsdag 7 november   Groep 3 t/m 8 rapport 1 mee 

Week van 13 november   Tien minuten gesprekken 

Dinsdag 21 november   Studiemiddag: alle kinderen vanaf 12 uur vrij 

Dinsdag 5 december   Sinterklaas op school (kinderen om 14.00 uur uit) 

Zaterdag 9 december   Klus zaterdag voor de nieuwbouw 

Vrijdag 15 december   Afsluiting project Middeleeuwen (12.30 uur) 

Vrijdag 22 december   Kinderen om 12 uur uit, kerstvakantie  

Rapport 

De rapporten van groep 3  t/m 8 

worden op dinsdag 7 november mee 

gegeven.  

 

In de week van 13 november vinden 

de tien minuten gesprekken plaats. 

 

Via de gespreksplanner in Social 

schools wordt u uitgenodigd voor 

deze gesprekken. 

Onderwijs in groep 1/2 

Dit schooljaar zijn de vier 

leerkrachten (Francine, 

Lorraine, Marianne en 

Mijke) aan de slag gegaan 

met het kleuteronderwijs 

op de Nijepoort.  

 

Het beleid ten aanzien 

van het kleuteronderwijs 

is besproken en er is ge-

kozen voor een observa-

tiesysteem, het Kind Volg-

model.  

De uitgangspunten van de 

leerlijnen zijn vertaald 

naar het gebruik tijdens 

het schooljaar.  

 

Kortom er wordt hard ge-

werkt  en veel  geleerd 

door de leerkrachten in 

van groep 1/2! 

 

 

 

Culturele afsluiting Groenekanseweg  

Om de tijd op de Groenekan-

seweg 2 1en 32 goed af te slui-

ten gaan we vanaf 6 december 

ons bezig houden met een 

project over de Middeleeu-

wen. 

 

Dit project wordt ondersteund 

door het KunstenHuis. Vanaf 6 

december worden er lessen 

gegeven over de Middeleeu-

wen.  

 

Van beide locaties maken we 

kastelen, versieren we de ge-

bouwen en betoveren we ons 

tot ridders en prinsen en prin-

sessen!  

  

Op donderdag 14 en vrijdag 15 

december komen er dans-, te-

ken- en theaterdocenten en or-

ganiseren we twee fantastische 

dagen!  

 

Noteert u vrijdag 15 december 

daarom in uw agenda (12.30-

14.00) zodat u kan komen kijken 

naar de gezamenlijke afsluiting.   

 

De laatste week voor de 

kerstvakantie gaan we nog 

door met het thema, uiter-

aard zal de kerstboom niet 

ontbreken, maar beperken 

we ons met de kerstversie-

ring in verband met de ver-

huizing. 


