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Donderdag 5 oktober Dag van de Leraar 
Stakingsdag  
in de OBA is voor kinderen vanaf 8 jaar 
een leuke film te zien.  

Vrijdag 6 oktober Studiedag: alle kinderen vrij 

Dinsdag 10 oktober Groepen 3 A en 3 B naar Artis 

Woensdag 11 oktober Open Podium groepen 3 t/m 8 

Vrijdag 13 oktober Open Podium groepen 1/2 (en VVE) 

Dinsdag 17 oktober Oudervertelgesprekken 

Donderdag 19 oktober Oudervertelgesprekken 

Donderdag 19 oktober Openingsfeest BSO 
 

 
Onder andere in dit nummer: 
✓ Staking 5 oktober 
✓ Oproep: dozen sparen 

✓ Kalenders 
✓ Noordjes schrijflab en kunstatelier 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donderdag 5 oktober Stakingsdag 
Op donderdag 5 oktober 2017 staken de leerkrachten. Vorige week hebt u daar een brief over ontvangen. De 
leerkrachten zullen met een grote groep naar Den Haag afreizen. Daar zullen zij, samen met duizenden andere 
leerkrachten,  duidelijk maken wat  er nodig is om uitstekend onderwijs te blijven geven.  
We hopen dat de verantwoordelijke overheidsfunctionarissen snel tot inzicht komen. 
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Oproep 
Voor de BEVO-lessen hebben wij een voorraad schoenendozen, melk –en sappakken (omgespoeld) en theedozen 
nodig. We hopen dat u ons hieraan kunt helpen. Als u het huis aan het opruimen bent en u komt deze materialen 
tegen; dan weet u waar u ze kwijt kunt. Alvast onze hartelijke dank!! 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kalenders 
U vraagt zich misschien af wanneer de jaarkalender 2017-2018 arriveert. Goed nieuws: volgende week (week 41) zal 
de kalender gereed zijn en wordt hij meegegeven. 
 
Noordjes Schrijflab & Kunstatelier 
(met gratis teken- en taalworkshops 
en ondersteuning in taal) 
Voor alle kinderen uit groep 4 t/m 8 
Vrije inloop: maandag t/m donderdag van 14.30 tot 17 uur 
● verhalen schrijven, gedichten maken 

● tekenen, kunstwerken maken 
● gratis workshops van echte schrijvers, illustratoren en 
kunstenaars 
● huiswerk maken met hulp van begeleiders 
● leuke juffen en meesters 
● laptops en tablets om huiswerk op te maken 
● We helpen met lampionnen maken voor 
St. Maarten en surprises maken voor Sinterklaas. 
● Je kunt mee met Noordje naar het Museum 
● Als je het leuk vindt mag je je verhalen ook voorlezen aan je 
ouders en ander publiek 
Waar? Zamenhofstraat 14B (naast Bredero Beroepscollege, Vogeldorp) 

Meld je aan via meedoen@noordje.nl Meer info? www.noordje.nl 
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