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Nummer 5
Schooljaar 2018/2019

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),
“Duisternis kan geen duisternis verdrijven – alleen licht kan dat”. Dat zijn
bekende woorden van dominee Martin Luther King die een extra lading
krijgen in deze donkere dagen voor Kerst.
Ik moet daar ook weleens aan denken bij het aansteken van een kaarsje
thuis of als op school de adventskaarsen aangestoken worden.
Voor mij laat het ook heel mooi zien wie Jezus wil zijn voor alle mensen
op deze aarde. Het licht van de wereld! Hij wil duisternis wegdoen door
Licht te zijn.
Dat merk ik vooral op momenten dat het leven niet zo gemakkelijk gaat.
Bij verdriet door een negatieve uitslag of door het gemis van iemand
waar je van houdt. Je herkent die momenten wel.
Juist op die momenten geeft licht een enorme troost en laat het hoop
zien.
Op school besteden we uitvoerig aandacht aan Kerst. Dat doen we omdat
het een feest is dat Hoop en Vertrouwen geeft aan iedereen op deze
wereld.
Wij hebben allemaal deze twee woorden nodig in ons leven, anders
verzuren we en worden we hopeloos en wantrouwig. Dat wil je toch niet!
Daarom vieren we Kerst: Het is een belangrijke boodschap die we heel
graag willen blijven delen met alle leerlingen!
Meneer Van Grootheest
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KALENDER
MA 24-12 t/m VR 4-1

- Kerstvakantie

MA 7-1

- Studiedag – leerlingen vrij

DI 8-1 t/m VR 18-1

- Eerste afnameperiode
rekenexamens

VR 11-1

- Happy New Year party ljr. 2, 3 en 4

DI 15-1

- Landstede Raalte ljr. 3 - 8.00-13.00 uur
Benefiet diner – Expeditieteam Suriname

WO 16-1

- Audities The Voice of VV 14.00 uur

WO 16-1 & DO 17-1

- GGD-onderzoeken ljr. 2

MA 21-1 t/m VR 25-1

- SE3 ljr. 4

MA 21-1

- Keuzevoorlichtingsavond BB/KB2

DI 22-1

- GGD-onderzoeken ljr. 2
Basketbaltoernooi ljr. 2

DI 29-1

- GGD-onderzoeken ljr. 2

WO 30-1

- GGD-onderzoeken ljr. 2
Open Huis 18.00-21.00 uur
Les tot 12.00 uur – 45 min. rooster

VR 1-2

- Uitreiking rapport ljr. 1 t/m 3
Uitreiking adviesbrieven ljr. 1 en 2
Nieuwsbrief 5

OM ALVAST TE NOTEREN
DO 7-2
DO 28-2

- The Voice of Het Noordik VV
- Ouderspreekavond

PERSONEEL
Mw. L. Zonnebelt geniet vanaf de kerstvakantie van haar zwangerschapsverlof. Dit
duurt tot aan de meivakantie. Dhr. H. Korte neemt gedurende deze periode haar
wiskunde- en rekenlessen over. De mentortaken van BB4 D&P zullen door
dhr. G. Lemans worden vervuld.

3 Nieuwsbrief CSG Het Noordik Vriezenveen 2018 – 21 december nr. 04
We zijn blij dat mw. A. Brons (muziek) weer enkele uren haar lessen heeft kunnen
oppakken. Ook dhr. G. Beltman (godsdienst) hoopt na de kerstvakantie weer
enkele lessen te geven.
Dhr. T. Jansen (T&M) ondergaat 2 januari een operatie en zal in verband hiermee
een aantal weken afwezig zijn.
KERST 2018

Morgen mogen we met elkaar kerst vieren. Deze ochtend zal een voorstelling
gegeven worden door de groep Creatieve Preventie. Hierin zal het thema
‘Een nieuw begin * Omzien naar elkaar * Er is een held geboren’ centraal
staan. Na de voorstelling zullen de mentoren/docenten door middel van
verschillende verwerkingsopdrachten dieper ingaan op dit thema. Ook maken de
leerlingen een presentje voor de bewoners van verzorgingshuizen De Vriezenhof
en De Weemelanden. Het is goed om ook op deze manier naar elkaar om te zien.
We wensen alle leerlingen fijne vieringen toe.
STUDIEDAG MAANDAG 7 JANUARI
De dag na de kerstvakantie, maandag 7 januari, hebben alle leerling nog vrij in
verband met een studiedag van het personeel.
KEUZEVOORLICHTINGSAVOND BB/KB2
Binnenkort worden alle 2e jaars leerlingen
én hun ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd
voor de keuzevoorlichtingsavond op
maandag 21 januari 2019. In het 2e leerjaar
moet namelijk een keuze worden gemaakt
voor een profiel in leerjaar 3.
Tijdens deze informatieavond zal er onder
andere voorlichting gegeven worden over
de profielen die wij hier op school
aanbieden. De mentor van uw
zoon/dochter, de vakdocenten van de
beroepsgerichte profielen, de decaan en de
teamleiders zullen deze avond aanwezig
zijn.
De uitnodiging volgt in de eerste week van januari.
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HAPPY NEW YEAR PARTY LJR. 2, 3 EN 4
Op vrijdag 11 januari 2019 organiseert de
leerlingenraad voor de leerlingen uit
leerjaar 2, 3 en 4 een spetterend
schoolfeest in de kantine van onze school.
Het thema is Happy New Year.
Leerlingen en ouders hebben hierover per
mail een brief ontvangen.

Kom jij ook naar de Happy New
Year Party?
AVG
Afgelopen week hebben ouders en leerlingen (16 jaar en ouder) een
herinneringsmail ontvangen inzake het geven van toestemming voor publicatie
van beeldmateriaal en naamsvermelding. We willen u erop attenderen dat wij
zonder toestemming geen beeldmateriaal of de naam van uw kind mogen
publiceren.
Toestemmingsvragen per e-mail
U heeft een e-mail ontvangen met daarin
een toelichtende tekst en een verwijzing
naar een lijst met toestemmingsvragen in
een digitale omgeving, genaamd WIS. Wij
vragen uw toestemming voor het gebruik
van beeldmateriaal van uw zoon/dochter
in verschillende soorten publicaties.
Leerlingen van 16 jaar en ouder
Wij zijn in het kader van de AVG wettelijk verplicht om leerlingen van 16 jaar en
ouder zelf om toestemming voor publicatie te vragen. Deze leerlingen ontvangen
dezelfde vragenlijst als ouders. Deze wordt hen via hun Noordikmail toegestuurd.
Wilt u uw kind erop attent maken en samen met hem/haar de keuzes bespreken?
(NB: De schoolmail is niet hetzelfde als de berichtenbox van Magister!)
Wijzigen van uw keuze
Uw keuze voor toestemming voor het publiceren van foto’s en video’s kunt u
wijzigen. U kunt daarvoor inloggen op WIS-collect (inloggegevens zijn in uw bezit
via de link die we u gestuurd hebben inzake het betalen van de ouderbijdrage).
Daar vindt u een menuknop ‘privacy’. Via dat menu kunt u de
toestemmingsvragen vinden en per item uw toestemming wijzigen.
Mocht u de link niet meer in uw bezit hebben, neemt u dan contact op met de
administratie. Dit mag ook per mail doorgegeven worden
(vriezenveen@noordik.nl). U krijgt dan een nieuwe link toegestuurd.

5 Nieuwsbrief CSG Het Noordik Vriezenveen 2018 – 21 december nr. 04
SCHOLEN PLOEGEN ACHTERVOLGING
Beste leerlingen,
Het is weer zo ver. Buiten is het koud en er wordt op
IJsbaan Twente al weer volop geschaatst. Ook dit
jaar is het voor scholieren van het voortgezet
onderwijs mogelijk mee te doen aan een uniek
evenement: de Scholen Ploegen Achtervolging. Ruim
200 Twentse scholieren doen jaarlijks mee aan de
voorronde voor de NK Scholenploegenachtervolging
op IJsbaan Twente.
Wat is SPA (scholenploegenachtervolging)? Je hebt het misschien wel eens op de
TV gezien? Nederland is hier best goed in. Je schaatst als Noordik-team met
minimaal 3 personen twee of drie rondjes op de 400 meter baan. Je moet samen
over de finish komen want de tijd van de 3e persoon is geldig. Het is dus wel
handig als je een beetje kunt schaatsen.
Schaatsen kun je huren of je doet mee op je eigen schaatsen. Je betaalt € 3,- per
keer. We gaan op donderdag 17 januari, van 20.00 uur tot 22.00 uur een keer
trainen/oefenen op de ijsbaan in Enschede. Verlof wordt voor je geregeld. En
natuurlijk volgt er na opgave meer informatie.
Doe jij ook mee donderdag 31 januari 2019 op de ijsbaan in Enschede? Tijd:
9.00–13.00 uur Geef je op als team! Dus zorg dat je minimaal 3 personen hebt.
Wat moet je doen?? Opgeven kan via een inschrijfformulier!
Inschrijfformulier ophalen bij dhr. J.P. de Boer (j.deboer@noordik.nl).
Wij hopen dat jullie mee gaan doen!
BEZOEK GGD LJR. 2

Aan onze school is een vast team van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de
GGD Twente verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente. De JGZ kijkt er op toe dat leerlingen zo gezond
mogelijk opgroeien.
Als leerlingen op het voortgezet onderwijs zijn, dan komt er veel op hen af.
Leerlingen kunnen vragen stellen aan het JGZ-team over gezondheid, relaties,
pesten, gevoel, lichaam, seks, roken, alcohol en drugs.
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Het JGZ-team is er ook voor ouders. Het team kan ouders en verzorgers
bijvoorbeeld ondersteunen rondom gezondheid en het omgaan met ziekte,
gedragsproblemen, opvoedvragen, pesten enzovoort.
Wat doet de JGZ op school?
Op verschillende momenten komt het JGZ-team zichzelf voorstellen in de klas Ook
worden er diverse gezondheidsvragenlijsten afgenomen. In de tweede klas wordt
een gezondheidsvragenlijst thuis door ouders ingevuld. Later vullen leerlingen zelf
een vragenlijst in. Daarnaast kunnen mentoren een aandachtspuntenlijst invullen.
Ook kan school, met toestemming van ouders en leerlingen, advies vragen aan
het JGZ-team hoe een leerling extra ondersteund kan worden. Mocht het nodig
zijn, dan kunnen er extra afspraken gepland worden met de jeugdarts of
jeugdverpleegkundige. Op deze manier worden leerlingen en ouders ondersteund
die dat nodig hebben.
Daarnaast werken de jeugdarts, school en gemeente nauw samen als het gaat om
schoolverzuim. Wanneer schoolverzuim ontstaat door bijvoorbeeld ziekte, kijkt de
jeugdarts mee of en op welke manier een leerling weer naar school kan gaan.
Contact met het JGZ-team op school
Zijn er vragen over gezondheid en opgroeien? Ouders en leerlingen mogen altijd
contact opnemen met het JGZ-team op
school door te mailen, bellen of appen.
Daarnaast kunnen leerlingen online ook veel
informatie over gezondheid vinden op
www.jouwggd.nl. Hier is ook een anonieme
chatmogelijkheid aan verbonden. Ouders
vinden online informatie over opvoeden en
opgroeien op www.loes.nl.
Bezoek
Binnenkort brengen de tweedejaars leerlingen een bezoek aan de jeugdverpleegkundige. Hieraan voorafgaand zal ze in de klas komen om het e.e.a. uit te leggen.
De volgende data zijn hiervoor ingepland:
wo en do 16 en 17 januari (GT21)
di 22 januari (GT22)
di 29 januari (GT23)
wo 30 januari (BK21/KT21)
di 5 februari (BK24/KT24)
di 12 februari (BK23/KT23)
wo 13 februari (BK22/KT22)
Uitloop: wo 20 februari
Ouder(s)/verzorger(s) ontvagen hierover van de GGD schriftelijk bericht.
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DOE-DAGEN LJR. 2
Donderdag 13 december
hebben alle 2e klasleerlingen
een bezoek gebracht aan de
Beroepen Doe Dagen in de
Evenementenhal in
Hardenberg.

De leerlingen hebben
daar deelgenomen aan
‘Doe activiteiten’ van 3
MBO opleidingen naar
keuze. Het is een
nuttige dag geweest in
het kader van het
keuzeproces richting
MBO.

UITSTAPJE GT21 NAAR NORDHORN
Op dinsdag 18 december hebben de leerlingen
van GT21 een uitstapje gemaakt naar Nordhorn
(D).Daar hebben zij het bejaardencentrum
HANSA Wohnstift am Vechtesee bezocht.
In de weken voorafgaand aan het bezoek zijn er
tijdens de lessen Duits kerstkaarten gemaakt en
hebben de leerlingen zich voorbereid.
Afgelopen dinsdag mochten ze deze kaarten
uitdelen aan de bewoners.
Onder het genot van 'heiße Schoko und Kekse'
hebben de bewoners en leerlingen nog wat
kerstliederen gezongen. Het was een fijne
ochtend voor de bewoners en een geweldige
ervaring voor de leerlingen. Een mooie combi, een les Duits in de praktijk brengen
en tegelijkertijd wat kunnen betekenen voor een ander.
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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

