21 september 2018
Nummer 1
Schooljaar 2018/2019

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),
Brood zonder zout….. bah!
Het nieuwe schooljaar 2018-2019 is van start gegaan. Een goed begin is het halve werk en
we kunnen zeggen dat het begin over het algemeen genomen heel goed is gegaan. Dat
geeft vertrouwen in de toekomst!
Maandag 3 september waren de leerlingen vrij en hebben wij als collega’s samen het jaar
geopend. Daarbij stond een potje zout centraal. Het was een potje zout uit Zuid-Frankrijk en
op dat potje staat het symbool van de Camargue, een geweldig mooi, ongerept
natuurgebied waar o.a. flamingo’s en wilde witte paarden leven (zoek het maar eens op op
internet). Het symbool bestaat uit het welbekende kruis, hart & anker, oftewel: geloof hoop
en liefde.
Heb je weleens zoutloos brood gegeten? Nou ik wel en dat smaakt helemaal nergens naar.
Zout is dus een heel belangrijk ingrediënt voor ons voedsel om het smaak te geven. Zo zijn
geloof, hoop en liefde belangrijke ingrediënten voor ons leven om ons leven ‘smaak’ te
geven. Hoe je dat ziet? Nou bijvoorbeeld als je iemand een complimentje geeft of positief
over iemand praat. Het kan ook door een schouderklopje of een knipoog, een lief appje of
een ‘boks’. Misschien heb je weleens een goed gesprek met iemand gehad, waar je
vertrouwen van kreeg.
Ik gun jullie en u allemaal een leven waar ‘smaak’ in zit. Dat je dus andere mensen ontmoet
die iets van deze drie ingrediënten in hun leven laten zien! En wellicht kun jij ook wel iets
van die mooie ingrediënten aan anderen geven! Ik weet het zeker: jouw leven én dat van de
mensen om je heen wordt er mooier van!
Ik wens jullie en u allemaal een heel goed, gezegend en gezond nieuw schooljaar toe.

Meneer Van Grootheest
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KALENDER
wo.
26-09
wo.
26-09
ma.
01-10
di.
09-10
do.
11-10
ma.
15-10
ma.
15-10
ma.
15-10
22 – 28 oktober
vr.
02-11

-

Informatieavond BB4/KB4 en BK13/KT13 - 19.15 uur
Informatieavond TL4 - 20.00 uur
Informatieavond ljr. 2 - 19.30 uur
Informatieavond ljr. 3 - 19.30 uur
Studiemiddag personeel - 13.30 uur
Cultuurweek
Werkweek ljr. 4
Cito 1 afname tot einde week
Herfstvakantie
Nieuwsbrief nr. 2 uit

PERSONEEL
Elke nieuwsbrief laten we iets horen van de collega’s. We delen zaken zodat
leerlingen én ouders/verzorgers ook weten wat er speelt.
Zo is Mevrouw Zwijnenberg (Biologie) opnieuw moeder
geworden. Ze heeft een dochtertje gekregen met de naam Fem.
Het gaat met de ouders én het nieuwe wereldwondertje erg
goed!
Mevrouw Kamphuis (Duits) geniet op dit moment nog van haar
zwangerschapsverlof dat duurt tot de herfstvakantie. De lessen in klas 4 worden
waargenomen door meneer Bouwhuis. Omdat het zeer moeilijk is om een
geschikte docent Duits te vinden, hebben we ervoor gekozen om de vijf weken tot
aan de herfstvakantie sommige lessen Duits niet te vervangen. De docenten zullen
ervoor zorgen dat de leerlingen ná de herfstvakantie in korte tijd weer helemaal
bijgewerkt worden voor Duits.
Meneer Beltman (Godsdienst) is op dit moment ziek. Hij kampt met klachten die
het lesgeven voor hem nu even onmogelijk maken. Een heel aantal lessen (klas 2)
wordt opgevangen door de heer Kottier en voor de overige lessen (klas 3 en 4)
zijn we nu op zoek naar een vervanger. We hopen op korte termijn iemand te
hebben gevonden.
Nieuwe collega’s
hr. M. Brouwer
hr. S. van Dijk
hr. J. Hondelink
hr. J. Karsten
mw. W. Vos

-

biologie
duits
economie
lichamelijke oefening
beeldende vorming

Stagiaire
mw. J. Bosman

- onderwijsassistente
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EEN NIEUWE START, BEST WEL SPANNEND!
Voor ongeveer 150 nieuwe leerlingen waren de afgelopen twee weken erg
wennen. Ze moesten wennen aan een nieuwe school met allemaal nieuwe
gezichten en dat valt zeker niet altijd mee. We hebben gemerkt dat verschillende
leerlingen moeite hadden met de overstap van de ene naar de andere school. Niet
alleen in klas 1 komt dat voor maar ook in de hogere leerjaren hoor! Er is menig
traantje gevallen en dat geeft helemaal niets! We proberen als collega’s voor ál
die leerlingen oog te hebben en geduld te tonen in deze periode van wennen.
We hopen dat álle leerlingen zich snel thuis voelen op Het Noordik Vriezenveen.
We willen ook zichtbaar maken dat de school, ónze school is. We maken deel uit
van een groter geheel en leven niet alleen op deze wereld. Daarom is er bij de
hoofdingang een groot doek opgehangen waar álle leerlingen en álle personeel
hier op school, zijn of haar naam op heeft geschreven.
We zijn sámen Het Noordik Vriezenveen en daar zijn we mét elkaar trots op!
ORGANISATIE
Met ingang van dit schooljaar hebben we geen vier maar twee teamleiders.
De verdeling is nu als volgt:
KT-TL-klassen: Mevrouw A. Noordmans – a.noordmans@noordik.nl
BB-KB-klassen: De heer M. Dijkstra – m.dijkstra@noordik.nl
GEWIJZIGDE LESTIJD OP DONDERDAG
We zijn met het team volop in ontwikkeling. We kijken naar manieren om het voor
de leerling nóg beter te maken. De centrale vraag die daarbij telkens gesteld
wordt is: hoe zorgen we ervoor dat de leerling zélf verantwoordelijkheid kan
nemen voor zijn/haar eigen leerproces? En hoe zorgen wij ervoor dat wij hen
daarin op de beste manier begeleiden? We zullen jou en u in de loop van dit jaar
regelmatig op de hoogte stellen van de gaande ontwikkelingen.
Om daarvoor overlegmomenten te kunnen creëren was het noodzakelijk om een
kleine wijziging in het rooster toe te passen. Daarom hebben we het
begeleidingsuur (dat ná de herfstvakantie begint) voor leerlingen verplaatst naar
de donderdagmiddag ná schooltijd en op die dag zal er daarom ook een 45minutenrooster draaien, net als op de dinsdag. Zo zijn de leerlingen tóch om
uiterlijk 15.30 uur vrij!
OVERIGE SCHOOLZAKEN
Klassenfoto’s
I.v.m. de strengere AVG-richtlijnen hebben wij ervoor gekozen om de klassenfoto
op een later tijdstip in het schooljaar te maken. U/jij krijgt hier nog bericht over.
Ziekmelding
Mocht jij als leerling ziek zijn dan vragen we u als ouder/verzorger tijdig te bellen
met school. Dit kan tussen 7.30 en 8.00 uur. Mocht u vrij willen vragen voor uw
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zoon/dochter voor een bijzondere gebeurtenis of een doktersbezoek, dan vragen
we u om daarvoor vooraf toestemming te vragen d.m.v. een briefje mét een
handtekening van u als ouder/verzorger.
Lesroosters
De roostermaker is de eerste weken nog bezig om het
rooster verder te optimaliseren i.v.m. de eerder genoemde
personele zaken. Dat betekent dat er hier en daar nog
wijzigingen kunnen plaats vinden. Magister is hierin leidend.
Tegen nieuwe leerlingen zeggen we: ‘ververs regelmatig je
Magister-app’.
Daarnaast heeft u als ouder een Magister-account waar u de
schoolresultaten en het lesrooster kunt raadplegen.
Tevens kunt u zich hiermee inschrijven voor de
ouderspreekavond. Deze inschrijving kan niet via het
account van uw zoon/dochter! Mocht u niet meer
beschikken over de inlogcodes, dan kunt u een mail sturen naar :
vriezenveen@noordik.nl
VERZUIMBELEID
Soms kom je als leerling te laat in de les en moet je een briefje bij de conciërge
halen. Kom je meerdere keren te laat dan moet je nakomen, logisch! Voor
spijbelen geldt dat je direct het dubbele aantal uren moet nakomen dan dat je
zonder geldige reden gemist hebt.
Dit jaar gaan we actiever bezig om ‘te-laat-komen’ en ‘spijbelen’ te voorkomen.
Want als je vaak lessen mist dan mis je de aansluiting bij jouw onderwijs en met
de medeleerlingen. Dit kan in het uiterste geval leiden tot voortijdige
schoolverlating. En dat willen we geen van allen! Om dat te voorkomen willen we
dus actiever het verzuim aanpakken. Voorkomen is namelijk beter dan genezen!
In dit schooljaar gaan we van start met zgn. preventieve verzuimgesprekken.
Deze worden op school, onder schooltijd, gevoerd door de leerplichtambtenaar
van de gemeente met de leerling die het betreft.
Wanneer wordt je uitgenodigd voor het spreekuur? Als er sprake is van tussen de
8 en de 12 keer te-laat-komen en/of spijbelen. Het spreekuur is erop gericht dat
het verzuim stopt. Als uw kind in aanmerking komt voor dit spreekuur dan wordt u
als ouder(s)/verzorger(s) van tevoren op de hoogte gesteld. U wordt dus in de
gelegenheid gesteld om erbij aanwezig te zijn.
VERKEERSPROJECT KLAS 1,2,3
In de week voorafgaand aan de herfstvakantie is er een verkeersproject voor de
klassen 1,2 en 3. Ter afsluiting van dit project ontvangen alle leerlingen een set
lampjes voor op de fiets, in het kader van de veiligheid en de kinderen bewust te
maken van goede verlichting.
Dit gaat ook in samenwerking met de gemeente Twenterand.
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NOORDIKBAND & TALENT-UUR VRIEZENVEEN
Op school vinden we het heel belangrijk dat leerlingen hun talenten kunnen
ontwikkelen. En ook dat leerlingen gebruik kunnen maken van hun talenten.
Daarom hebben wij hier op school de Noordikband opgericht en we zijn met een
Talent-uur gestart. Leerlingen die het leuk vinden om popliedjes te zingen of een
muziekinstrument te bespelen, kunnen zich inschrijven voor de Noordikband. Deze
band oefent elke maandag het 5e uur. Alle leerlingen uit klas 1 t/m 4 kunnen zich
hiervoor aanmelden.
Naast de Noordikband, kun je je ook inschrijven voor het Talent- uur. Dit is een
uur waar je je talent kunt laten zien of om te ontdekken wat jouw talenten zijn. Je
kunt kiezen uit de volgende muziekinstrumenten: gitaar, basgitaar, drum, piano,
zang. In de muziekstudio’s en het muzieklokaal krijgen leerlingen les op het door
hen gekozen instrument. Het talent- uur is elke maandag het 6e uur. Alle
leerlingen uit klas 1 t/m 4 kunnen zich hiervoor aanmelden. Samen met de
directie is er besloten om dit tijdens de reguliere lessen te doen op een vast uur.
De leerlingen missen dus lessen van een ander vak. Er zijn een aantal
voorwaarden aan verbonden.
•
•
•
•
•

•
•

De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de lesstof.
De leerlingen zorgen dat ze de aantekeningen krijgen van dat vak.
De leerlingen maken gewoon het huiswerk en de toetsen voor dat vak.
De leerlingen mogen mee doen met de Noordikband en het Talent-uur
mits de resultaten voor het vak dat uitvalt voldoende blijven.
De leerlingen schrijven zich in voor de duur van een heel schooljaar.
Dus leerlingen haken niet tussentijds af. Absenten worden vermeld in
Magister.
Ouders van leerlingen zijn van deelname op de hoogte en geven hiervoor
toestemming middels een brief.
Leerlingen die mee doen met de Noordikband en het Talent-uur krijgen
een aantekening in het plusdocument.

Inschrijven voor de Noordikband en het Talent-uur kan bij het muzieklokaal. We
starten eind september. Meer informatie kun je vragen bij de muziekdocent.
MBO MANIFESTATIE
Woensdagavond 31 oktober a.s. vindt op het Noordik in Vriezenveen de jaarlijkse
MBO manifestatie plaats.
Leerlingen uit leerjaar 3 en 4 en hun ouders, zijn die avond van harte uitgenodigd
om de stands en/of de voorlichtingen van verschillende MBO's en hun opleidingen
te bezoeken. In het kader van LOB is deze avond voor de leerlingen verplicht.
Leerlingen uit klas 4 ontvangen in de week van 24 september een lijst waaruit zij
opleidingen kiezen, waarover ze voorlichting willen volgen.
De 3e klassers bezoeken met een gerichte opdracht de markt in de kantine.
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IN GESPREK MET OUDERS EN LEERLINGEN
De komende tijd wil CSG Het Noordik graag in gesprek met brugklassers en hun
ouders om inzicht te krijgen in hoe zij het keuzetraject naar het voortgezet
onderwijs hebben ervaren. Met de uitkomsten hopen we toekomstige leerlingen en
hun ouders nog beter te kunnen begeleiden in dit proces.
Samen met kids- en jongerenmarketingbureau Coen gaan we hiermee de
komende tijd aan de slag. We stellen niet alleen inhoudelijke vragen, maar we
willen ook graag samen met ouders en leerlingen nadenken over oplossingen.
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw ervaringen, voorafgaand aan de
keuze voor Het Noordik, zijn we erg benieuwd naar uw mening en willen we
bovendien graag met een aantal van u in gesprek. Dat kan ook telefonisch. Heeft
u belangstelling? Stuur dan een mailtje naar onze vestigingsadministratie met uw
naam en telefoonnummer. U wordt dan zo spoedig mogelijk benaderd voor een
afspraak. We stellen uw medewerking erg op prijs.
Emailadres vestigingsadministratie: vriezenveen@noordik.nl
GEZONDE SCHOOL
Zoals je/u wellicht al gezien hebt, is het assortiment aan eten en drinken in de
kantine aangepast. We willen namelijk als school werken aan een gezonder leven
voor ons allemaal. Daar horen voldoende sport en bewegen bij, maar ook ons
voedsel is een belangrijk aandachtspunt. Elke dag zijn er gezonde broodjes te
koop en één dag in de week hebben we een ‘vaute’ dag. Dan is er ook de
mogelijkheid om een saucijzen- of een frikandelbroodje te kopen.
De eerste ervaringen zijn erg positief en we gaan er dus zeker mee door.
En dan het volgende:
Wat mooi om te zien dat er zoveel leerlingen kiezen om niet te roken, super!
Er zijn op dit moment nog slechts 15 rokende leerlingen van de 641 leerlingen.
Ben je nog niet gestopt? Wij willen je ermee helpen! Het bespaart je handenvol
geld en je leven wordt stukken gezonder.
Dan nog een laatste punt.
We zien dat er regelmatig leerlingen in school lopen met energydrank. Omdat dit
bewezen ongezond is en leidt tot hele vervelende bijwerkingen, willen we deze
drankjes niet meer op school hebben. Voor meer informatie verwijzen we door
naar de site :
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/verslaving/117342-het-gevaar-vanenergiedrank.html
Zowel op school, als ook tijdens werkweken willen we graag energydrank-loos
zijn! Alles met het doel, elkaar gezondheid te gunnen! Laten we elkaar daarom
helpen en stimuleren, om een gezondere leefstijl aan te nemen!
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ALGEMEEN
Boekje ‘Jij en Het Noordik’
Aan de eerstejaars leerlingen is tijdens de introductiedag een boekje met allerlei
informatie over onze school uitgereikt, zoals de afspraken, hoe is de zorg en
begeleiding geregeld, bij wie moet ik met mijn vragen terecht en nog veel meer.
Dit wordt tijdens de mentorles behandeld.
Schoolgids
Waar moet ik naar toe bellen als mijn kind ziek is, hoe zien de lestijden eruit,
hoe is de ouderbijdrage geregeld, krijgt mijn kind extra begeleiding en zijn
ouders en leerlingen tevreden over Het Noordik? Dat en nog veel meer
praktische informatie over het onderwijs dat wij bieden, vindt u in de schoolgids
op onze website : http://www.schoolgids.noordik.nl/
Ook vertellen onze leerlingen in deze schoolgids hoe zij de kans krijgen de
Noordikbeloftes waar te maken. Bent u op zoek naar namen en email-adressen
van teamleiders of docenten, dan kunt u via ‘contact’ van de desbetreffende
Noordikvestiging de lijst raadplegen.
Dit is een uitgave van:
CSG Het Noordik
Krijgerstraat 7
7671 XW Vriezenveen
Postbus 541
7600 AM Almelo
T 0546-561870
E: vriezenveen@noordik.nl

