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Personeelsveranderingen
Juf Moniek gaat de Noordmansschool
verlaten. Ze verwacht een kindje en wil niet
meer elke dag ver hoeven reizen naar school.
Daarom heeft ze besloten een baan dichter bij
huis te zoeken en die heeft ze gevonden in
Heerhugowaard. Per 1 maart gaat ze daar
werken.
Gelukkig hebben wij een goede plaats
vervanger voor juf Moniek gevonden in de
persoon van juf Jamila Bouhali. U kunt haar
kennen van de weekend academie, waar ze
voorheen werkzaam was.
Vanaf nu loopt juf Jamila al mee in de groep,
zodat ze alles goed overgedragen krijgt.

Ouderactiviteiten in januari
Don. 18 januari : 8.30u. in het cursuslokaal.
Thema : Spelen en Spelontwikkeling,gegeven
door het OKC.Don.
25 januari : uitstapje,vertrek 8.40u met de
tram.
Wij gaan naar het Rijksmuseum. U krijgt een
rondleiding Daarna kunt u vrij rondlopen.
Het is gratis,u moet zich wel opgeven bij
Carla. Telnr. 0653829320.

Activiteiten voor kinderen
Studenten Vooruit : Er zijn weer nieuwe
kinderactiviteiten van start gegaan.
Kidsclub : elke maandag,woensdag en vrijdag
Van 16.00u.-17.30u. In de Theodorus
Dobbemastraat. Voor kinderen van groep 3
t/m 8. Het is gratis. Je hoeft je niet van
tevoren op te geven. Afwisselend gaat men
spelletjes doen,knutselen,buiten spelen.
Kookclub : elke dinsdag van 16.00u-18.00u.
Voor kinderen vanaf 8 jaar. In de Honingraat.

Het is gratis. Nieuwe groep start begin
februari. Hier moet je je wel voor opgeven bij
Quinten, teln. 0647085551

De schoolschrijver
Voor de groepen 5,6 en 7 komt er dit jaar een
kinderboekenschrijver op school.

Ze heet Maren Stoffels en stelt zichzelf even
voor:
Laat ik mezelf allereerst even voorstellen: mijn
naam is Maren Stoffels (1988) en ik woon in
Haarlem met mijn partner en twee honden.
Al sinds kleins af aan ben ik bezig met verhalen
verzinnen en vertellen. Op mijn negende
schreef ik mijn eerste boekje met de hand en
op mijn zeventiende verscheen mijn eerste
echte boek in de winkels: "Dreadlocks &
Lippenstift". Daarna was het hek van de dam
en schreef ik de afgelopen jaren 21 boeken,
waarvan de nieuwste net uit is: de
thriller "Escape Room".
Ik schrijf boeken voor allerlei leeftijden, van 7
tot 16 jaar.
Sinds 2017 mag ik mezelf ook schoolschrijver
noemen. Als schoolschrijver kom je tien weken
lang in dezelfde drie klassen om met kinderen
te schrijven en te lezen. Ik kan niet wachten
om te beginnen!
Wat ik precies ga doen is nog een verrassing,
maar het wordt sowieso een feestje.

En... ik kom niet alleen. Sinds eind september
groeit er een baby'tje in mijn buik!
Liefs,
Maren Stoffels

Reserve kleding voor kleuters
Willen de ouders van kinderen in de groepen 1
en 2 kijken of er nog reserve kleren in de
luizentas van hun kind zit? Als deze al een keer
zijn gebruikt, willen we u vragen er weer
nieuwe in te stoppen.

Kinderen lezen voor aan kinderen
Als herinnering aan juf Jos, die een groot fan
was van voorlezen, lezen kinderen uit de
groepen 5 t/ 8 op woensdag 17 januari voor
aan de kinderen van de groepen 1 t/ 4. Onder
de titel “Josje Leest”, zullen we de komende
jaren op deze manier de Nationale
Voorleesdagen openen.

