Nieuwsbrief 8 15 t/m 19 oktober 2018
BELANGRIJKE DATA
Woensdag 17 oktober
Technieklokaal groep 8b (fiets mee)
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)
Maandag 29 oktober
1e schooldag na de herfstvakantie
Dinsdag 30 & woensdag 31 oktober
Luizencontrole

Groep 3 na de herfstvakantie
Elk jaar worden de leerlingen van groep 3 tot aan de herfstvakantie door de ouders in het klaslokaal
gebracht. Om de zelfstandigheid van leerlingen te vergroten, worden de leerlingen van groep 3 na de
herfstvakantie niet meer in de groep gebracht, maar op het onderbouwplein afgezet. De juf(fen) van
groep 3 halen de kinderen om 8.25 uur op, op het plein. De leerlingen maken een rij in tweetallen en
gaan samen met de juf naar binnen.

Onderbouwplein om 8.30 uur
’s Ochtends verzamelen verschillende groepen op het onderbouwplein om, samen
met de juf of meester om 8.25 uur naar binnen te gaan. Leerlingen van hogere
groepen spelen voor schooltijd dus ook op dit plein. Met de leerlingen is nu
besproken dat we niet meer voetballen op dit plein voor half negen. Dit i.v.m.
jongere leerlingen en hun ouders die niet veilig over het schoolplein meer konden
lopen.

Kinderboekenweek 2018
De afgelopen 2 weken heeft het lezen centraal gestaan op Het Noorderlicht. Het thema was
vriendschap. Leerkrachten hebben in andere groepen voorgelezen, de schoolbieb is officieel geopend
‘De Noorderbieb’ door de wethouder, er is een vossenjacht geweest waar vriendjes gezocht moesten
worden. De afsluiting van de kinderboekenweek werd gehouden met een voorleeswedstrijd. Bij
groep 5 en 6 is Tim uit groep 5b de grote winnaar geworden. In groep 7 en 8 is Sienna wederom de
winnares van Het Noorderlicht. Op de facebookpagina van @NoorderlichtDoetinchem vindt u alle
foto’s van de verschillende activiteiten. Oók op de website www.hetnoorderlichtdoetinchem.nl vindt
u de foto’s op de facebookmodule van de site.

Luizencontrole
Na elke vakantie worden alle leerlingen van basisschool en peuterspeelgroep Het Noorderlicht,
gecontroleerd op luizen. Op dinsdag 30 en woensdag 31 oktober is het luizenpluisteam weer aanwezig.
Denkt u dan aan niet te ingewikkelde staarten e.d. in het haar te maken?

Aanmeldingen vanuit de peuterspeelgroep
Op het moment dat uw peuter ruim 3 jaar oud is, is het tijd om te oriënteren op
een basisschool. Om te starten op de basisschool moet er een aanmeldformulier
bij de basisschool ingeleverd. Oók de peuters die in onze eigen peuterspeelgroep
Het Noorderlicht zitten moeten zich nog wel officieel aanmelden bij basisschool
Het Noorderlicht. Het aanmeldformulier kunt u krijgen via de leidsters van de
peuterspeelgroep of bij de directie van Het Noorderlicht.

Motorische screening groep 3
Vrijdag 5 oktober hebben alle leerlingen uit groep 3 een motorisch test gedaan.
Rond eind november wordt een terugkoppeling gegeven aan de leerkrachten van
groep 3. Kinderen die niet aan de gestelde normen voldoen krijgen een brief mee naar huis met de
resultaten en ook een uitnodiging om deel te nemen aan lessen Gym Extra. Dit zijn extra gymlessen,
na schooltijd en geheel kosteloos. Deze lessen duren 12 weken lang en in die weken wordt er op een
speelse en plezierige manier gewerkt aan de motoriek.

Schoolstart.online
Voor nog meer belangrijke data per groep, huiswerkoverzicht, handige filmpjes en nog véél meer, kijk
snel op https://hetnoorderlichtdoetinchem.start.me/p/3gawEJ/startpagina.

Luizencontrole
In groep 3 en groep 6 is een leerling met luis geconstateerd. De leerlingen met
luis zijn direct behandeld. Vrijdag 12 oktober zijn deze groepen, voor de
zekerheid, nogmaals gecontroleerd. De groepen bleken allemaal luisvrij te zijn.

Onderzoek 5-jarigen GGD (zie bijlage)
De Jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en Oost-Gelderland ondersteunt, samen met de scholen,
de kinderen en hun ouders bij een gezonde ontwikkeling van hun kind. Daar hoort het
gezondheidsonderzoek van 5-jarigen door de jeugdverpleegkundige bij. De jeugdverpleegkundige
bekijkt onder andere of de kinderen goed groeien, horen en zien. Er is ook ruimte voor vragen.
Uitnodiging
Als uw kind aan de beurt is, krijgt u binnenkort een uitnodiging. In de uitnodiging staat een link naar
een digitale vragenlijst die u kunt invullen.
Verder informatie en een filmpje met een duidelijke uitleg van het onderzoek 5-jarigen
https://www.ggdnog.nl/thema-s-publiek/item/jeugdgezondheidszorg/veelgestelde-vragengezondheidsonderzoek-5-jarige-kinderen-2

Klok verzetten 28 oktober
Denkt u aan het verzetten van de klok op zaterdag 28 oktober. De klok gaat een uurtje terug van 3.00
uur naar 2.00 uur.

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!

Herfstvakantie
Vrijdag 19 oktober om 14.15 uur start de
herfstvakantie voor alle leerlingen van
basisschool Het Noorderlicht en peuterspeelgroep Het Noorderlicht. We wensen u allemaal
een fijne week toe! Graag zien we u weer op
maandag 29 oktober om 8.30 uur.

Fijne herfstvakantie!!!

