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De scholen zijn weer begonnen…
Een slogan die veelal gebruikt wordt. Maar daaraan zie
je niet de enorme voorbereidingen die nodig zijn geweest om dit schooljaar weer goed te beginnen. Een
lang proces van overwegingen en het maken van keuzes. Het resultaat hiervan ervaren onze leerlingen, uw
zoon of dochter. En ik kan zeggen dat we goed van
start zijn gegaan.
Onze organisatie is op orde en heeft, naar aanleiding
van eigen ervaringen en input van ouders, de nodige
aanpassingen gehad. Een van die aanpassingen is het
streven naar een rookvrije school. Het rookverbod voor
leerlingen is een van de stappen die we daarin zetten.
Eerste prioriteit daarin is de gevolgen voor de omgeving goed in kaart te brengen. Daarnaast staat het
voorbeeldgedrag van ons personeel centraal. Geen gemakkelijke stappen, maar de richting staat wel vast:
“Een rookvrije school”.
Verder blijft het onderwijs met de focus op de lessen,
onze core business. Uit de kwaliteitsonderzoeken van
de inspectie blijkt dat we op alle onderdelen boven de
norm presteren. Daar zijn we zeker tevreden over,
maar dat betekent niet dat we al klaar zijn. Er zijn
meer belangrijke zaken die het onderwijs moet bieden
om onze leerlingen dát mee te geven zodat ze in de
maatschappij goed kunnen functioneren. Naast kennisontwikkeling moet er aandacht zijn voor maatschappelijke vorming en persoonsvorming.
De maatschappelijke vorming krijgt zijn invulling met
de 21e -eeuwse vaardigheden. Daar wordt aandacht
gegeven aan o.a. samenwerken, kritisch denken, maar
ook ICT-vaardigheden. Bij persoonsvorming staat onze
identiteit centraal. Vanuit onze christelijke gedachte besteden we bv bij de dagopeningen hier aandacht aan.
Een ander aspect is ons steward-project. Hierin is het,
onder begeleiding, oefenen naar een aanspreekcultuur
van belang. Hierdoor ontstaat een toenemend respect
van en naar de medewerkers en medeleerlingen.
Een opdracht voor onze school om de komende schooljaren vorm te geven.
Patric Wigman, Vestigingsdirecteur.

Personalia
Nieuwbenoemd op onze vestiging zijn dit schooljaar:
De heer E. Raanhuis
PIE en techniek
Mevrouw W. Heitbrink
Aardrijkskunde
Mevrouw L. Espeldoorn
Lio Stagiaire Economie
Agenda
25-09
26-09
03-10
09-10
17-10
23 t/m 27-10
30-10
06 t/m 10-11
14-11
17-11

informatieavond ouders VMBO1 en HV1
informatieavond ouders klas 2 en 3 HV
informatieavond ouders klas 2 vmbo
informatieavond ouders klas 3 vmbo
informatieavond ouders klas 4 vmbo
herfstvakantie
Ouderklankbordgroep
SE 2 week examenklassen
studiedag personeel leerlingen vrij
einde periode 1

Voor de informatieavonden ontvangt u t.z.t. via de
mail een uitnodiging met de aanvangstijden erbij.
Dagopening
Tijdens de dagopening kan de docent gebruik maken
van het boekje “Oase elke dag”, Iedere periode heeft
een bepaald thema waarover dagelijks iets verteld
wordt door middel van een tekst uit de bijbel, een verhaal of een gedicht. De docent kan zelf bepalen welk
onderdeel er gekozen wordt en kan hier vervolgens met
de klas over praten.
Introductiedag brugklassen
We zijn inmiddels weer een week onderweg en de
meeste nieuwe leerlingen hebben hun weg gevonden in
school. Het juiste lokaal vinden en dan ook nog op tijd
komen. Natuurlijk houden we daar, zo in het begin van
het schooljaar, rekening mee. Blijft toch altijd lastig de
grote overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs.
Maandag 5 september hebben we voor alle brugklassen
een leuke introductiedag georganiseerd. De klassen hebben door middel van spelletjes elkaar beter leren kennen. Ook hebben ze allerlei informatie ontvangen van
hun mentor. Een leuke sfeerimpressie vind je op onze
website en facebook.
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Rookvrije school
Scholen zijn verplicht voor
2020 hun schoolterrein
rookvrij te maken. Onze
school is vanaf dit schooljaar rookvrij. Met een rookvrij schoolterrein wordt een
gezond schoolklimaat gecreëerd. Dit biedt leerlingen
gezond voorbeeldgedrag. Door een rookvrij schoolterrein
in te voeren wordt bovendien verslaving (van minderjarigen), afval en gezondheidsschade voorkomen. Leerlingen mogen dus niet meer op het schoolplein en
rondom de school roken. Leerlingen die zich hier niet aan
houden worden aangesproken op hun rookgedrag op het
schoolterrein, en na 1 waarschuwing kan er een sanctie
volgen.
Ziekmelding
Ziekmelding van uw zoon of dochter kunt u telefonisch
doorgeven op 0546 – 642479 van
7.30 u tot 8.00 u. Voor een afspraak bij de huisarts of
tandarts graag even een briefje aan uw zoon of dochter
meegeven met uw handtekening. Het briefje kan uw
kind dan afleveren op de LB (Leerlingbegeleiding)
Ouderklankbordgroep en MR
Meepraten en –denken met de school. Er zijn verschillende manieren waarop u bij de school van uw kind betrokken kunt zijn en een actieve rol kunt spelen, nl. via
de medezeggenschapsraad en klankbordgroep van ouder(s)/ verzorger(s). Wij zijn op zoek naar ouders.
Meer informatie vindt u op onze website onder het
kopje “ouders”. Of mail naar t.vannederpelt@noordik.nl
Social media
Ook CSG Het Noordik Vroomshoop is actief op social
media. Volg ons op Twitter, Facebook en YouTube. Zo
blijft u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes. Op onze website www.noordikscholen.nl vindt u allerlei informatie waaronder de agenda
en de vakantieplanning.

Toestemming foto’s
Elk schooljaar worden er foto’s gemaakt van allerlei activiteiten en lessituaties. We gebruiken deze foto’s voor
de Noordikwebsite en de social media-accounts van Het
Noordik, maar soms ook voor foldermateriaal van onze
school. We zijn wettelijk verplicht om alle ouders vooraf
toestemming te vragen voor het publiceren van foto’s
van hun kinderen. Voor de (portret)foto’s die specifiek
worden aangewend voor reclamemateriaal, vragen we
afzonderlijk toestemming. Ouders van eerstejaars leerlingen krijgen bij de aanmelding of aan het begin van het
nieuwe schooljaar de vraag of ze toestemming geven. In
de jaren daarna helpen we u herinneren via de nieuwsbrief. Mocht er iets veranderd zijn in uw situatie, dan horen we dat graag en houden we daar rekening mee. U
kunt
in
dat
geval
een
mail
sturen
aan
vroomshoop@noordik.nl.

Voorstellingen Theater het Punt
Dinsdag 3 oktober komt Ivo Mijland
( een bekend spreker o.a. in de onderwijswereld) met een
prachtige theatervoorstelling ‘Gekke kinderen …… zijn anders
gewoon ’
Donderdag 5 oktober komt Aletta Smits ( bekend van het
boek ‘Het Puberbrein – de missende handleiding’) met de lezing ‘Het puberbrein’
Woensdag 11 oktober
Mini-congres Waypoint Twenterand met verschillende workshops

