Nieuwsbrief 9 29 oktober t/m 02 november 2018
BELANGRIJKE DATA
Maandag 29 oktober
1e schooldag na de herfstvakantie
Dinsdag 30 & woensdag 31 oktober
Luizencontrole
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.

Groep 3
Helaas is juf Janny nog niet voldoende hersteld om na de herfstvakantie weer te starten in groep 3.
Juf Janny heeft een hele nare oorontsteking die ook haar evenwichtsorgaan heeft verstoord. Gelukkig
is juf Simone óók aankomende week, samen met juf Rozemarijn, in groep 3. Juf Simone heeft de
afgelopen 2 weken óók in groep 3 lesgegeven. We hopen dat juf Janny snel voldoende hersteld is, om
weer te kunnen starten.

Groep 1/2b
Maandag 29 en dinsdag 30 oktober is juf Anoeska van groep 1/2b niet aanwezig. Deze dagen worden
ingevuld door juf Nardie van groep 1/2a. Op woensdag is, zoals elke week, juf Hedwig in groep 1/2b.
Donderdag is juf Anoeska weer aanwezig.

Studiedag donderdag 8 november
Donderdag 6 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 (zie bijlage ouderbrief)
Kidzclub
Start woe. 31 oktober (zie bijlage ‘overzicht blok 2 en 3’).

Muziek zangles
Start donderdag 8 of 15 november (informatiebrief volgt deze week).

Muziek gitaarles
Start dinsdag 6 of 13 november (bij voldoende deelname).
Momenteel komen we nog 2 leerlingen tekort om te kunnen starten. Opgeven kan dus nog!!!!

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

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

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.

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?

Herinnering: 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.

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 worden.
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.

Fietsverlichting!
Op 28 oktober zijn we weer over gegaan 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!

