Nieuwsbrief 2 3 t/m 7 september 2018
BELANGRIJKE DATA
Maandag 27 augustus
Eerste schooldag na de vakantie (8.30 uur) met gezond 10-uurtje
Koffie in de hal voor alle ouders
Vanaf dinsdag 28 augustus
Luizenpluistteam controleert alle leerlingen
Maandag 24 september
Studiedag, alle leerlingen vrij
Maandag 1 oktober
Studiedag, alle leerlingen vrij

Eerste ‘Gouden week’
De eerste week is voorbij gevlogen. Alle groepen hebben samenwerkingsactiviteiten gedaan,
Kanjertraining oefeningen en een gezamenlijk uitje gehad. Er is ook weer voorzichtig gestart met
rekenen, taal, spelling en lezen. Maandag 3 september starten we weer met alle vakken. Vanaf groep
5/6 werken we groepsdoorbroken en groepsoverstijgend.
Groepsdoorbroken werken is dat alle leerlingen in hetzelfde leerjaar instructie krijgen, maar op 3
verschillende niveaus. Groepsoverstijgend werken is bedoeld voor de leerlingen die een leerjaar hoger
of lager instructie nodig hebben. Alle leerlingen kunnen we, op deze manier van werken, lesstof
aanbieden op het niveau dat bij iedere leerling past.

Gezond 10-uurtje - bidons
Wat fantastisch om te zien dat bijna alle kinderen groente, fruit en water bij
zich hebben met de kleine pauze. We zijn erg blij dat de kinderen zo goed
mee doen met het gezonde 10-uurtje.
Afgelopen vrijdag zijn de beloofde bidons meegegeven. De bidon kunt u
dagelijks meegeven, graag van tevoren al gevuld met water.

Naschoolse activiteiten (zie bijlage)
Afgelopen vrijdag is het opgaveformulier voor het naschoolse aanbod op papier meegegeven. Uiterlijk
vrijdagochtend 7 september moeten alle formulieren ingeleverd zijn bij de groepsleerkracht(en). In de
week van 10 september krijgen alle opgegeven leerlingen een overzicht waarop te zien is in welk blok
uw zoon/dochter is ingedeeld voor de sportmix (ma./do.) en/of de Kidzclub (woe.).
De Kidzclub start op woensdag 12 september. Sportmix start op maandag 17 en donderdag 20
september.

Koffieochtenden
Vanaf maandag 3 september starten de koffieochtenden. Twee
vrijwilligers zorgen voor een heerlijk kopje koffie voor alle vaders en
moeders. U bent van harte welkom in Het Noorderlicht voor koffie of
thee. Met enige regelmaat schuift iemand van school of van Buurtplein
aan om óók gezellig met u de week op te starten.
De koffieochtenden zijn elke maandag in de hal op de begane grond bij
de keuken. U bent allen van harte welkom!

START SPORTMIX HET NOORDERLICHT!
De zomervakantie is voorbij en dat betekent dat de Sportmix weer gaat starten! De start is tijdens de
Nationale Sportweek (17 tot en met 21 september). Er zijn zoveel sporten en spellen om te doen:
voetbal, basketbal, hockey, atletiek, turnen, tien tellen in de rimboe… zo kunnen we even doorgaan!
Wil je kennismaken met deze sporten? Schrijf je dan in voor de Sportmix! Het is GRATIS!
Elke school heeft zijn eigen startdatum:
IKC het Noorderlicht: maandag 17 september
Wilhelminaschool: dinsdag 18 september
OBS Hagen: donderdag 20 september
Maandag
3/4/5 14:30 - 15:15 uur IKC Noorderlicht
6/7/8 15:30 - 16:15 uur IKC Noorderlicht
Vrijdag
3/4/5 14:30 - 15:15 uur IKC Noorderlicht
6/7/8 15:30 - 16:15 uur IKC Noorderlicht
Vragen? Op de dag van de Sportmix is buurtsportcoach Luuk bij de school, verder is hij telefonisch en
per mail bereikbaar.
Buurtsportcoach Luuk Vermorken, Sportservice Doetinchem
Telefoon: 06 - 14 63 49 11
E-mail: L.vermorken@sportservicedoetinchem.nl

Sportinstuif
Op maandag 10 september van 14.30-15.30 uur is er een sportinstuif op Het Noorderlicht
georganiseerd door Sportservice Doetinchem. De sportinstuif is gratis en bedoeld voor de leerlingen
van groep 3 t/m 8. We hopen op een grote deelname. Opgave is niet nodig, dus je mag gewoon
gezellig langskomen.

