Nieuwsbrief 5 01 t/m 05 oktober 2018
BELANGRIJKE DATA
Maandag 1 oktober
Studiedag, alle leerlingen vrij
Géén sportmix i.v.m. studiedag
Woensdag 3 & 17 oktober
Technieklokaal groep 8b (fiets mee)
Dinsdag 9 oktober
Opening schoolbibliotheek
Woensdag 10 oktober
Technieklokaal groep 8a (fiets mee)
Maandag 8 t/m vrijdag 12 oktober
Omgekeerde oudergesprekken
Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober
Herfstvakantie, alle leerlingen vrij (ook peuterspeelgroep)
Zaterdag 28 oktober
Wintertijd gaat in, klok gaat een uur terug (van 03.00 uur naar 02.00 uur)

Studiedagen maandag 1 oktober
Op maandag 1 oktober staat een studiedag van de Kanjertraining gepland. Alle leerlingen zijn dan
vrij. Er is op deze maandag géén sportmix.
Maandag 1 oktober
Vervolgcursus Kanjertraining
https://www.youtube.com/watch?v=gTHk3AZL1eY

Luizencontrole
Na elke vakantie komt het luizenpluisteam in alle groepen een controle
uitvoeren. Na de zomervakantie is het ‘luizenpluisteam’ de hele
school rond geweest. Helaas is er in de jongste groepen wel luis
geconstateerd. Ouders van betreffende leerlingen hebben een
rechtstreeks telefoontje gehad en de betreffende groepen een
mailbericht.
Wilt u uw zoon en dochter óók zelf met enige regelmaat controleren.
Dit geldt ook zeker voor de oudere kinderen, want buiten de 8wekelijkse controle blijkt dat enkele leerlingen toch last hebben van
hoofdluis.

\In de link hieronder een informatiefilmpje hoe u zelf een controle kunt uitvoeren.
In de week na de herfstvakantie wordt de hele school weer gecontroleerd.
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis/Informatiemateriaal/Voorlichtingsfilm_over_ho
ofdluis/RIVM_Hoofdluisvideo

Leerlingenraad van Het Noorderlicht
Donderdag 27 september is de leerlingenraad voor het eerst
bij elkaar geweest om te vergaderen. De leerlingenraad
heeft in deze eerste vergadering de ingezonden namen voor
onze nieuwe schoolbibliotheek bekeken en een naam
gekozen. Verder zijn er twee voorzitters benoemd die om en
om de vergaderingen, o.l.v. juf Bianca, leiden. Daarnaast is
de taak ‘notulist’ besproken en zijn er agendapunten voor
de volgende vergadering besproken. Termen als
‘democratische besluiten’, ‘één voor één spreken’ en
‘woordvoerder’ uitvoerig besproken.

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)

Activiteiten kinderboekenweek



Van 3 t/m 14 oktober is weer de Kinderboekenweek. Dit jaar met als thema ‘Vriendschap’.
Het motto is ‘Kom erbij!’ Ook Het Noorderlicht besteedt aandacht aan de Kinderboekenweek
met allerlei activiteiten: waaronder het ‘aankleden’ van de etalage van de plaatselijke
boekhandel Raadgeep & Berrevoets met zelfgemaakte werkstukken rondom het thema door
onze leerlingen.
Én ook; Openingsdans door leerlingen van de bovenbouw; Leerkrachten die als gast in de andere
groep gaan voorlezen; Een vossenjacht; Ouders die voorlezen (onderbouw);Grote
voorleeswedstrijd (bovenbouw)
En natuurlijk extra veel aandacht voor boeken en lezen!

Dit jaar vindt er echter ook een extra bijzondere activiteit plaats:
Onze nieuwe bibliotheek wordt op dinsdag 9 oktober op feestelijke wijze geopend
door de wethouder van onderwijs van de gemeente Doetinchem Mevrouw
Sluiter.

Groep 1/2a
Woensdag 3 oktober heeft juf Nardie een vrije dag. Juf Mariëlle is dan in groep 1/2a.

Groep 3B
Juf Janny is de hele week ziek. Op woensdag, donderdag en vrijdag komt invaljuf Simone Ypkemeule
in groep 3B.

Groep 4a
Juf Yet heeft vrijdag 5 oktober een bruiloft en is deze dag niet aanwezig. Invaljuf Jolanda Bokkes is in
groep 4a.

Groep 5/6
Juf Ingrid heeft vrijdag 5 oktober óók een bruiloft en is deze dag niet aanwezig. Invaljuf Katja
Groeskamp is in groep 5/6.

Motorische screening voor de leerlingen van groep 3 vindt plaats tijdens de gymles op
vrijdag 5 oktober.

Fietsverlichting!
Op 28 oktober gaan we weer over naar de wintertijd.
Denkt u nu vast aan goed werkende verlichting op de fiets van uw kind zodat hij/zij goed zichtbaar is
in het verkeer!

