Nieuwsbrief 10 5 t/m 9 november 2018
BELANGRIJKE DATA
Donderdag 8 november
Studiedag, alle leerlingen vrij
Woensdag 14 november
Handbaltoernooi meisjes groep 7 en 8 (Sporthal de Bongerd)
Woensdag 21 november
Handbaltoernooi jongens groep 7 en 8 (Sporthal de Bongerd)
Maandag 19 t/m donderdag 22 november
Inloopochtenden voor alle ouders
adviesgesprekken groep 8
Dinsdag 20 november
Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs groep 8
Locatie Graafschapcollege Sportpark Zuid (19.30-21.15 uur).

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.

Studiedag donderdag 8 november
Donderdag 8 november heeft het team van Het Noorderlicht een studiedag. Het team wordt deze dag
verder geschoold in EDI (Expliciete Directe Instructie). Deze studiedag zijn alle leerlingen vrij.
Een voorbeeld les is via de volgende link in een filmpje te zien.
https://www.youtube.com/watch?v=8p-s1gTncg0
De peuterspeelgroep is deze dag wél geopend. Mocht u gebruik willen maken van de bso dan kunt u
contact opnemen met de leidsters van de bso of het administratief kantoor. Bso wordt aangeboden
bij voldoende aanmeldingen.
stichtingspelenderwijs@novict.com
088 – 990 44 77

Naschools aanbod
Kidzclub
De kidzclub kost €1,00 per les. Denkt u eraan om dit contant te betalen aan het begin van de middag.

Muziek zangles
I.v.m. te geringe deelname komt zangles helaas te vervallen.

Muziek gitaarles
I.v.m. te geringe deelname komt zangles helaas te vervallen.

Schoolschaken
Start na de kerstvakantie (informatiebrief volgt vóór de kerstvakantie).

Sportmix
Alle nieuw opgegeven kinderen kunnen starten vanaf maandag 29 oktober.

Even voorstellen
Wij zijn Anne Arink, Rochelle Benard en Sabine van Raamsdonk,
werkzaam als jeugd- en gezinswerker bij Buurtplein in
Doetinchem. Als jeugd- en gezinswerker zijn wij contact persoon
voor het Noorderlicht en de peuteropvang.
Voor meer informatie over wat wij doen en voor wie wij zijn,
verwijzen we u naar de flyer in de bijlage
van deze nieuwsbrief.

Nationaal schoolontbijt
Basisschool Het Noorderlicht doet niet mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Natuurlijk vinden wij het
wel belangrijk dat de leerlingen met een gevulde maag naar school komen. Via het Voedingscentrum
vind je tips voor een gezond ontbijt, speciaal voor kinderen.
https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-413-jaar/gezond-eten-en-drinken-voor-kinderen-4-13-jaar-/wat-geef-ik-mijn-kind-bij-ontbijt-en-lunch4-13-jaar-.aspx
Meer informatie over een goed en gezond ontbijt vindt u in de bijlage van deze nieuwsbrief.

