Nieuwsbrief 11 12 t/m 16 november 2018
BELANGRIJKE DATA
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 12 t/m vrijdag 16 november
Inschrijving van de inloopochtenden bij de groepen
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).
Woensdag 5 december
Sinterklaas op Het Noorderlicht

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 1/2 en groep 3 hebben nu ook de persoonlijke groepspagina’s klaarstaan voor ouders
en kinderen. Neemt u óók een kijkje. Er staan leuke filmpjes en oefensites klaar met het thema
waarmee de groepen momenteel werken.

Inloopochtenden
Onlangs heeft u via de mail een brief gekregen met een uitleg van de inloopochtenden. In de bijlage
vindt u nogmaals de ouderbrief met informatie over deze ochtend waarin we een ‘kijkje in de keuken’
geven van alle groepen. We hopen dat we binnenkort veel ouders mogen begroeten in de klassen.

Groep 7b
Maandag 12 november is meester Rick niet in groep 7b. Juf Jolanda neemt deze dag groep 7b over.

Sinterklaas op Het Noorderlicht
Op woensdag 5 december bezoekt de Sint ook weer onze school. Om deze ‘oude man’ wat te
ondersteunen helpen de groepen 5 t/m 8 de Sint mee met het maken van cadeaus/surprises. Vrijdag
9 november hebben de kinderen lootjes getrokken
in de groepen. Voor €3,00 kan er wat gekocht
worden voor een klasgenootje. Als het bonnetje bij
de leerkracht wordt ingeleverd, krijgen de
leerlingen hun geld terug.
Uiterlijk woensdag 28 november moet de surprise
(eventueel met gedicht) mee naar school gebracht
worden. Alle surprises worden op de podiumtrap
tentoongesteld. Veel succes met het helpen van
Sinterklaas!

