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Voorwoord
Momenteel zitten we in de periode van advent en volgende week de Kerstdagen. Op 1e Kerstdag
staan we stil bij de geboorte van de Zoon van God. Het feest van het licht, van vrede, van verzoening,
van rust, het feest van Gods Liefde voor alle mensen. In veel Kerstliederen vinden we dit ook terug.
Een mooi ingetogen Christelijk feest met de prachtige kern “Vrede op aarde voor alle mensen.”

Juist ook een feest dat zo goed past in deze tijd waar we vaak nog weinig oog en zorg voor elkaar
hebben, bezinning en momenten van rust en ingetogenheid missen en waarin we maar doorgaan.
We gunnen ons vaak niet meer de tijd om even rustig aan te doen, even afstand te nemen en in alle
rust tot bezinning te komen. Kerst is hier het ideale moment voor. Ik wens iedereen dan ook
gezegende en betekenisvolle Kerstdagen toe. Veel gezondheid en goeds ook voor 2020.
J. Langbroek

Toptraject projectweek GT4
Het Toptraject is een doorgaande leerlijn voor
getalenteerde vmbo GTL/mavo leerlingen die
via het ROC van Twente hun bacheloropleiding
bij Saxion willen behalen.

Deze projectweek moesten de
toptrajectleerlingen van GT4 een reis in Twente
organiseren voor gehandicapte jongeren. Het
spits werd op maandag succesvol afgebeten met
rolstoelbasketbal, dinsdags kwam een hbo
student, woensdags stond er een excursie naar
Kersten gepland en donderdags kwam er een
medewerker van het mbo met een
Toptrajectleerling om over het Toptraject op het
mbo te vertellen.

De leerlingen moesten die week zelf op zoek naar
informatie. Alle hbo-studievaardigheden kwamen
aan de orde. Ze hebben als verrassing allemaal
een routeboek, fles, usb-stick, pen en flyer
gekregen.
De groepen presenteerden uiteindelijk met trots
hun georganiseerde reis aan medeleerlingen,
ouders en docenten op maandagavond 16
december jl.

Bekijk hier de animatiefilm over ons Toptraject

Schoolavond
De 1e schoolavond van het schooljaar is inmiddels een begrip
onder de leerlingen en collega’s; Fright Night. De school wordt in
een griezelsfeer gebracht en ook onze collega’s doen hier graag
aan mee. In de kelder was een compleet spookhuis gemaakt
voor de
stoerdere

leerlingen.
Dat Fright Night populair is bleek uit het feit
dat in no-time alle toegangskaarten waren
uitverkocht.
Onze leerlingenactiviteitencommissie KickIt is
verantwoordelijk voor alle schoolfeesten en
gala en zij weten hier altijd weer een groot
feest van te maken.

Sinterklaasviering
Hij heeft weer voor aardig wat commotie gezorgd.
Sinterklaas vierde in geheel eigen stijl dit jaar zijn “verjaardag”
hier op school. Hij wist menig leerling zweetdruppels en rode
wangen te bezorgen. Want tja… Sinterklaas weet nu eenmaal
alles 😉
Daarnaast heeft de goedheiligman alle buurtbewoners verrast
met een heerlijke chocoladeletter.

Donatie Voedselbank
Zowel klas 1 als klas 2 leerlingen hebben een deel van hun
Sinterklaasgeld gedoneerd aan de Voedselbank. We vinden
omzien naar elkaar en bewustwording dat niet alles
vanzelfsprekend is erg belangrijk. Dank aan de leerlingen voor
dit prachtige gebaar
Wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten, volg ons dan
op facebook

Beroepen-doe-dagen!
Nadenken over leuke en geschikte beroepsrichtingen voor later start
al in het tweede leerjaar van school. Ook met de ouders en hun
mentor of coach hebben ze het er vast regelmatig over. Hoe meer tijd
ze nemen om uit te zoeken welke beroepsrichtingen hen interesseren,
hoe meer kans dat ze goed voorbereid een keuze maken in hun
examenjaar. Naast wat ze zelf op school en thuis al uitzoeken zijn De
Doe-dagen Hardenberg speciaal voor hen georganiseerd. Ze maken op
de beroepeneilanden kennis met drie door hen gewenste
beroepsrichtingen.
Doen en uitproberen!
Ook dit jaar hebben we de Doe-dagen in Hardenberg weer bezocht met alle tweedejaars leerlingen.
Tijdens het bezoek gingen ze samen met andere tweedejaars vmbo-leerlingen in de beroepenstands
uitgebreid praktisch aan de slag. Zo konden ze zelf ervaren wat beroepen inhouden en maakten ze al
een beetje kennis met het mbo. Ook kregen ze informatie over wat ze later met het diploma kunnen
doen. Al met al dus erg interessant en leerzaam, en we hopen dan ook dat de leerlingen dit thuis ook
met u bespreken.
Kerstdiner onderbouw
Leerling Rida Boulahfa uit AV25 kwam bij mw. Rodrigues met het verzoek om
een kerstdiner voor de onderbouw. Hij kreeg de opdracht om dit plan uit te
werken en daarna opnieuw met haar te bespreken om te kijken naar de
mogelijkheden. We zijn trots op de inzet van Rida, want hij kwam met een
goed uitvoerbaar plan. Hieronder zijn eigen verhaal:
Woensdagavond 18 december heb
ik een kerstdiner georganiseerd.
Het was een hele leuke ervaring en
ik zou het zo nog een keer willen
doen. Ik was er in totaal 2 weken
mee bezig en heb alles zo snel
mogelijk proberen te regelen! Ik
heb voor het eten gezorgd, maar ook voor de kerstsfeer. Ik heb het zo mooi
mogelijk aan willen kleden. Er waren genoeg mensen en genoeg te eten, het was een lopend buffet.
Iedereen heeft het naar hun zin gehad. Ik heb ook genoeg hulp van vrijwililgers gekregen en was heel
blij ermee. We waren samen een team, dus we waren binnen een half uur ook al klaar met het
opruimen van de kantine. We hebben nog een leuke verrassing gekregen van de docenten en dat
was een lekkere ijstaart en soep. Ik ben er heel erg trots op hoe het is gegaan.

Mobiel telefoongebruik

De mobiele telefoon lijkt voor de leerlingen één van hun belangrijkste bezittingen. Het is dan ook een
geweldig communicatiemiddel en op school wordt deze vaak goed gebruikt: De Magister app, muziek
luisteren, informatie opzoeken, een leerzame quiz etc. Het komt echter ook voor dat leerlingen de
mobiel zonder toestemming van de docent gebruiken en op leeromgevingen appen, snappen, bellen
of foto’s maken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Bij misbruik van de telefoon wordt deze
ingenomen en in een speciale kluis bewaard. Na de laatste les krijgt de leerling de mobiel terug. We
stellen het op prijs als u dit ook met uw zoon/dochter wilt bespreken.
Praktische zaken
Waar moet ik naartoe 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, of de agenda vindt u
in de schoolgids op onze homepage van www.noordikscholen.nl en onder Info Noordik.
We merken dat de leerlingen vaak te laat op de dag ziekgemeld wordt. Ziekmelding van uw zoon of
dochter kunt u telefonisch doorgeven op 0546-819889 tussen 8.00 – 8.30 uur. Ook wanneer uw
zoon/dochter later kan beginnen die dag, is melden vóór 8.30 uur noodzakelijk. Voor een afspraak
bij de huisarts of tandarts geeft uw zoon/dochter vooraf een briefje mee die hij/zij bij de
onderwijsassistent inlevert.
Brieven voor uw als ouder(s) / verzorger(s) worden door ons (meestal) per mail verstuurd. Daarom is
het belangrijk dat we in het bezit zijn van uw juiste emailadres. Wanneer uw emailadres wijzigt kunt
u dit doorgeven via: vanrenneslaan@noordik.nl. Wijzigt uw telefoonnummer, dan ook dit graag
doorgeven.
Het klink logisch, maar toch hebben niet alle leerlingen altijd de juiste spullen bij zich zoals een pen
en schrift. Wilt u dit met uw zoon of dochter bespreken?

