NIEUWSBRIEF 59
Jaargang 7
Mei 2021

Nieuws van de directie
Corona
Helaas hebben we op de valreep voor de vakantie toch een groep naar huis
moeten sturen vanwege een coronabesmetting. In overleg met de MR hebben we besloten om ook na de meivakantie ons aan het huidige protocol te
houden. Hoe spijtig we dit ook vinden, we zien op dit moment nog geen
ruimte om te versoepelen.
NPO
Zoals u misschien in de media hebt vernomen is er een Nationaal Programma Onderwijs. Het doel van het Nationaal Programma Onderwijs is om leerlingen en studenten te helpen hun gaven en talenten tot bloei te brengen,
ondanks de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor het onderwijs. Daartoe wordt de komende twee jaar € 8,5 miljard euro extra geïnvesteerd in het
gehele onderwijs.’
Wij zullen als school hiervoor een plan moeten indienen. Door middel van
het invullen van een online vragenlijst vragen we uw input voor het
maken van dit plan. Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.
Wij wensen u een fijne meivakantie,
Pien en Jenneke

Samen één kunstwerk
Een schilderij maken doen we allemaal wel eens, zeker als je terugkijkt naar
de kunstweek waarin we hard gewerkt hebben aan ons eigen schilderij.
De leerlingen van Hart van Noord hebben nu met elkaar één groot kunstwerk gemaakt. Juf Manon heeft een tekening gemaakt op vijf grote losse
rollen. Iedere groep kreeg een eigen deel van het schilderij. Deze hebben
leerlingen met elkaar versierd. Toen het klaar was hebben we ze aan elkaar
geplakt in de gang van de school. Resultaat: één groot Lente Kunstwerk.
En iedere dag lopen we er langs en zien we hoe mooi het resultaat is.
Groetjes namens alle leerlingen, juffen en meesters van Hart van Noord.

MEIVAKANTIE
Maandag 3 t/m vrijdag 14 mei
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Nieuws uit groep Lila
In groep Lila zijn de kinderen druk met het thema onderwaterdieren.
Zo hebben de kinderen krabben, pinguïns, walvissen en een aquarium geknutseld. Ook heeft groep Lila kikkervisjes, die worden goed verzorgd en
groeien goed! Groetjes uit groep Lila!!!!!

Groene vingers in groep Kat
Via de projecten van Utrecht Natuurlijk hebben wij in groep Kat plantjes gekregen. Een paar weken geleden was het zover: de plantjes kwamen in de
klas! Iedereen kreeg een eigen potje. Het potje was een beetje saai, dus
deze hebben we mooi versierd. De plantjes moeten er tenslotte wel goed bij
staan. Hierna was het tijd voor het echte werk: de grote zak aarde werd gepakt en de kinderen hebben allemaal zelf hun potje gevuld met aarde. Nadat
het potje vol was, kon iedereen kiezen welk plantje hij/zij in het potje wilde
doen. Ook dit werd met grote zorg gedaan. Een klein gaatje in de aarde maken en daar dan voorzichtig het plantje in doen. Daarna weer een beetje
aanduwen en natuurlijk voorzien van wat lekker water. Het ene na het andere plantje kwam in de mooie potjes terecht. Vol trots werden de plantjes op
tafel gezet. Iedereen heeft nu op tafel een plantje staan. Twee keer per
week krijgen de plantjes een beetje water. En vorige week kwam zelfs het
eerste bloemetje al tevoorschijn! De kinderen vinden het erg leuk om met
hun plantje bezig te zijn, kijken of ‘ie al is gegroeid’ en zelf water geven. Een
meer dan geslaagd project! Groetjes!

Jarigen in mei
01 Ward

(Blauw)

11 Jolle

(Paars)

02 Sep

(Geel)

27 Kailani

(Hond)

14 Bahar

(Groen) 27 Alusine

(Blauw)

03 Christel (Bruin)

17 Alessio

(Groen) 29 Zoey

(Konijn)

05 Suhel

(Wit)

18 Jinte

(Geel)

31 Saber

07 Amin

(Vlinder)

18 Romynique

(Bruin)

31 Thijmen (Bruin)

08 Roos

(Groen)

23 Heruy

(Paars)

(Hond)
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Belangrijke data
DATUM
Maandag 3 mei
t/m vrijdag 14 mei

Maandag 24 mei

Gebaar
WAT

WIE/WAAR

Meivakantie

Alle leerlingen vrij!

2e Pinksterdag

Alle leerlingen vrij!

van de maand

Geboren/geboorte

Nieuwe medewerkers
Hallo allemaal, ik ben Liv Boes en ik ben 19 jaar. Sommige zullen mij al
kennen van BSO Vriendjes waar ik in de middagen werk en woensdag de
hele dag.
Na 2 jaar stage op Rafael heb ik mijn diploma versneld behaald en ben ik heel
blij dat ik hier mag gaan beginnen als inval-onderwijsassistente. Ik ga werken
op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Ik heb er heel veel zin in!
Groetjes, Liv Boes

Hallo allemaal, ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Trudy Thijssen en
per 17 mei ga ik werken als gastvrouw op de locatie Hart van Noord.
Vanaf mijn 19e heb ik altijd in de zorg gewerkt als ziekenverzorgster. Sinds
4 jaar werk ik als zzp'er. Ik begeleid en zorg voor mensen thuis, zodat de
mantelzorger even ontzorgd wordt.
Mijn hobby's:1x per week neem ik een duik in een meertje in Houten. In
januari mee begonnen dus het water wordt nu aangenamer. Ik speel verschillende typetjes op feesten en partijen. Gewoon zomaar voor de lol. Maar erg
leuk om te doen. Ik heb enorm veel zin om te beginnen op school en jullie
gauw te ontmoeten. Vriendelijke groeten van Trudy Thijssen.
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