Nieuwsbrief 5 24 t/m 28 september 2018
BELANGRIJKE DATA
Maandag 24 september
Studiedag, alle leerlingen vrij
Géén sportmix i.v.m studiedag
Gespreksplanner staat open t/m 4 oktober
Woensdag 26 september
10@10-challenge met Rico Verhoeven & Peer de wasbeer
Woensdag 26 september & 10 oktober
Technieklokaal groep 8a (fiets mee)
Maandag 1 oktober
Studiedag, alle leerlingen vrij
Géén sportmix i.v.m. studiedag
Woensdag 3 & 17 oktober
Technieklokaal groep 8b (fiets mee)
Maandag 8 t/m vrijdag 12 oktober
Omgekeerde oudergesprekken
Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober
Herfstvakantie, alle leerlingen vrij (ook peuterspeelgroep)

Studiedagen ma. 24 september & ma. 1 oktober
Op zowel 24 september, als 1 oktober zijn er studiedagen. Alle leerlingen zijn dan vrij. Op beide
studiedagen is er géén sportmix.
Het team gaat aan de slag met de volgende onderwerpen:
Maandag 24 september
Start van de scholing van EDI (expliciete directe instructie)
https://www.youtube.com/watch?v=n5EV76FU8_U
Maandag 1 oktober
Vervolgcursus Kanjertraining
https://www.youtube.com/watch?v=gTHk3AZL1eY

Luizenmoeder/-vader gezocht
Het ‘luizenpluisteam’ is nog op zoek naar vrijwilligers die hen na elke vakantie (op dinsdag) een uurtje
zouden willen helpen bij de luizencontrole. Deze is op school en duurt meestal van half 9 tot ongeveer
half 10, waarna er tijd is voor een lekkere kop koffie/thee. U kunt zich aanmelden bij de ouderraad, de
leerkrachten of directie van Het Noorderlicht.

Kinderboekenweek ‘Kom erbij!’
De 64ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 3 t/m 14
oktober 2018. Het thema van de Kinderboekenweek van 2018 is
Vriendschap en het motto is Kom erbij! BFF, hartsvriendinnen,
bloedbroeders, het zijn allemaal hartenkreten van echte vrienden.
Vriendschap is diep verankerd in de jeugdliteratuur. Niet voor niets
natuurlijk: vrienden maken leer je als kind. De gelukzalige momenten
van verbondenheid of juist het tegenovergestelde gevoel van
miskenning als het niet lukt aansluiting te vinden of als je gepest
wordt, iedereen maakt het mee. Online en offline. Echte vriendschap kent geen scheidslijnen en gaat
door alle culturen, rangen, standen en geslacht heen. Als school starten we op woensdag 3 oktober
met de Kinderboekenweek.
https://www.youtube.com/watch?v=AVFa9hea4Bw (lied Kinderboekenweek 2018)

WOENSDAG 26 SEPTEMBER 10@10 challenge
Deze week is het de week van de gezonde
pauzehap. Op woensdag 26 september worden
de basisschoolkinderen in beweging gebracht
tijdens de 10@10 challenge. Er wordt 10
minuten bewogen in de klas onder leiding van
Rico Verhoeven. Speciaal voor deze dag heeft hij
een workout video opgenomen, waaraan
basisscholen uit heel Nederland tegelijk
deelnemen.
Oók komt Peer de Wasbeer op het Noorderlicht
om de gezonde pauzehap te promoten. Alle
leerlingen hebben van ‘Peer’ een bidon gekregen
ter bevordering van het gezonde 10-uurtje!

https://youtu.be/ysnH2Ju32rk

