Nieuwsbrief 13 26 t/m 30 november 2018
BELANGRIJKE DATA
Maandag 26 november
Groep 1 t/m 4 oude schoen meenemen.
Woensdag 28 november
Surprises inleveren op school (gr. 5 t/m 8).
Woensdag 5 december
Sinterklaas op Het Noorderlicht, 12.00 uur vrij.
Donderdag 20 december
Leerlingen om 12.00 uur vrij. Kerstviering ’s avonds.
Vrijdag 21 december
Om 12.00 uur start kerstvakantie voor alle leerlingen.

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.

Sinterklaas groep 1 t/m 8
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. 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!
De leerlingen van groep 1 t/m 4 moeten maandag 26 november een oude schoen meenemen om op
school de schoen te kunnen zetten. De schoen graag voorzien van een naam, want de Sint kan door
zijn hoge leeftijd niet alle schoenen herkennen van alle kinderen.
Op woensdag 5 december zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij.

Kidzclub
Elke woensdag biedt Het Noorderlicht de Kidzclub aan. Een gezellige middag voor kinderen van groep
1 t/m 8. Knutselen, koken, bakken, sporten, film kijken, tekenen, spelletjes, etc. De kosten zijn € 1,00
per keer. De Kidzclub wordt volledig gedraaid door vrijwilligers met een buurtcoach als
eindverantwoordelijke.
Mocht uw zoon/dochter ziek zijn of toevallig één van de woensdagen niet kunnen, wilt u uw
zoon/dochter dan afmelden bij de Kidzclub of dit doorgeven aan de groepsleerkracht(en)? Afgelopen
woensdag waren er 9 leerlingen zonder opgaaf van reden afwezig.
Op woensdag 5 december is er géén Kidzclub.
Woensdag 19 december is de laatste Kidzclub van dit blok en van het jaar 2018.
Direct na de Kerstvakantie start blok 3 met weer nieuwe kinderen.

Sporten na schooltijd is een makkie!!!!!
Alle leerlingen die nog niet aangesloten zijn bij een sportvereniging hebben vrijdag 23 november een
brief meegekregen met de mogelijkheid om een leuke sport te gaan uitzoeken en uitproberen. Dit is
géén verplichting, maar een mooie kans voor uw zoon/dochter om sporten uit te proberen op school,
daarna uitproberen bij een vereniging en daarna wordt de mogelijkheid geboden om definitief aan te
sluiten bij een vereniging.
Wie?
Ik ben Danny en ik ga uw zoon of dochter helpen met het kiezen van de juiste
sport! Sporten is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind.
Wat?
Afgelopen maand heb ik, onder de naam Tikkie Takkie, een onderzoek gedaan
op het Noorderlicht naar welke leerlingen niet lid zijn van een
sportvereniging. Daarna hebben deze leerlingen een vragenlijst ingevuld. De
ingevulde vragenlijst gaf aan welke sport het beste bij het kind past.
Waar & Wanneer gaan we sporten?
Nu kan ons sportavontuur pas echt beginnen. We gaan op drie maandagen (10, 17 december en 7
januari) en op twee vrijdagen (14 december en 11 januari) in de gymzaal bij school sporten. De
leerlingen uit groep 3, 4 en 5 en starten direct na school om 14.30 uur en zijn om 15.30 uur klaar. De
leerlingen uit groep 6, 7 en 8 starten om 15.30 uur en zijn om 16.30 uur klaar. Wanneer de lessen in
januari afgelopen zijn gaan we op bezoek bij de vereniging om deel te nemen aan een proefperiode.
Hierover ontvangt u binnenkort informatie.
Wat zijn de kosten en is er financiële ondersteuning?
De sportlessen zijn gratis en vrijblijvend. Het zou mooi zijn wanneer het kind uiteindelijk lid wordt van
een sportvereniging. Via het Meedoen-arrangement en het Jeugd Sport Fonds zijn er mogelijkheden
voor financiële ondersteuning.
Vragen?
Mocht u nog vragen hebben, u bent van harte welkom op een van de onderstaande
informatiemomenten:
Maandag 26 november 08.30-09.00 uur en 14.15-15.00 uur
Vrijdag 30 november 08.30-09.00 uur en 14.15-15.00 uur
Maandag 3 december 08.30-09.00 uur en 14.15-15.00 uur
Vrijdag 7 december 08.30-09.00 uur en 14.15-15.00 uur

Kunt u niet op een van de bovenstaande momenten en hebt u nog vragen, dan is
het ook mogelijk om een persoonlijke afspraak te maken.
Neem hiervoor contact op met Danny (06-27056963) of d.bent@sportservicedoetinchem.nl)
Met sportieve groet,
Danny Bent

Ouderbijdrage
Enkele weken geleden heeft u de brief/rekening meegekregen met het verzoek om de ouderbijdrage
te betalen. We hebben nog niet van alle gezinnen een betaling mogen ontvangen. Denkt u nog aan
de betaling van deze bijdrage voor de verschillende feesten die de ouderraad organiseert?
In de bijlage is de blanco rekening bijgevoegd, mocht u het rekeningnummer van de ouderraad niet
meer paraat hebben.

