Nieuwsbrief 14 3 t/m 7 december 2018
BELANGRIJKE DATA
Woensdag 5 december
Sinterklaas op Het Noorderlicht, alle leerlingen om 12.00 uur vrij.
Vrijdag 7 december
Schoolschaatsen groep 3a, 3b, 4a, 4b, 5a en 5b.
Donderdag 20 december
Leerlingen om 12.00 uur vrij. Kerstviering ’s avonds.
Vrijdag 21 december
Om 12.00 uur start kerstvakantie voor alle leerlingen.
Maandag 7 januari
1e schooldag na de kerstvakantie

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 op Het Noorderlicht
Woensdagochtend 5 december komt Sinterklaas met zijn pieten een bezoekje brengen
aan het Noorderlicht. De groepen 1 t/m 4 gaan deze ochtend op bezoek bij de Sint en
laten hun kunsten zien tijdens de pietengym. De groepen 5 t/m 8 hebben surprises in
hun eigen klas.
De aankomst, komt u óók kijken?
Uiteraard geven we de Sint en zijn pieten eerst een warm welkom. De leerlingen
lopen om 08.30 uur met hun eigen leerkracht naar binnen, hier wordt gekeken of
iedereen aanwezig is. Vervolgens lopen ze weer samen naar buiten en gaan op een
afgesproken plek staan. Voor de groepen 1 t/m 4 is dat bij de hoofdingang, de
groepen 5 t/m 8 op het onderbouwplein. Ouders die het ook leuk vinden om
Sinterklaas en zijn pieten welkom te heten, mogen een plekje zoeken bij de
fietsenstalling bij de hoofdingang. Rond 08.45 uur zal de Sint en zijn pieten
arriveren op het Noorderlicht, maar hoe…?
Op woensdag 5 december zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij.

Les ‘app-groep afspraken’ in groep 7b
Maandag 3 december gaat groep 7b met elkaar in gesprek over ‘wie ben ik, wie wil ik zijn’ aan de hand
van hun telefoongedrag in appgroepen zoals WhatsApp, Facebook, Snapchat, etc. Aan alle leerlingen
is gevraagd om hun telefoon mee te nemen, want deze wordt in de les gebruikt. De groep gaat
onderling afspraken maken omtrent omgangsvormen in sociale media. Alle ouders van groep 7b
hebben hierover óók een persoonlijke mail gekregen.

Naschoolse sport
‘Tikkie Takkie’ is een sportstimuleringstraject die Danny Bent uitvoert vanuit Sportservice Doetinchem.
Leerlingen die nog niet op een sport zitten, kun favoriete sport nog niet hebben ontdekt of het sporten
is te duur, worden geholpen om een sport uit te kiezen. Er is voor elke leerlingen een sport die leuk is!
Elke leerling vindt spelenderwijs bewegen leuk!
Tikkie Takkie gaat bijna van start…..we hebben er zin in! Kijk het filmpje voor de laatste
informatie https://youtu.be/LVmJObHQJ68
Wilt u meer informatie, neem contact op met Danny (d.bent@sportservicedoetinchem.nl of 0627056963).
Met sportieve groet,
Danny Bent

Schaatsen groep 3,4 en 5
Vrijdag 7 december gaan de eerste groepen schoolschaatsen op de ijsbaan midden in de stad op het
Simonsplein. De groepen lopen onder begeleiding naar de
schaatsbaan toe.
Groep 4a en 4b:
10.30-11.00 uur & 11:00 -11:30 uur
Groep 5a en 5b:
12:15 – 13:00 uur
Groep 3a en 3b:
13:00 – 13:45 uur
Nog een paar dagen en dan is het zo ver, het schoolschaatsen! Superleuk dat wij jullie mogen
verwelkomen op de BAX ijsbaan op het Simonsplein in Doetinchem. Onder professionele begeleiding
worden er leuke clinics gegeven waarin de kinderen kennis maken met de verschillende aspecten van
de schaatssport.
Hieronder wat praktische informatie met betrekking tot het schoolschaatsen.
* Zorg dat de schoenmaat van de kinderen bekend is en laat ze dit op hun hand schrijven! Dit om
tijdverlies te voorkomen.
* Wij raden aan om schone en droge kleren mee te nemen naar school. Er is bij de schaatsbaan zelf
niet of nauwelijks ruimte voor omkleden. Maar een droge broek in de klas is wel lekker.
* Het dragen van handschoenen is VERPLICHT!
* Graag eten & drinken, kleding en handschoenen in een rugzak meegeven voorzien van naam!
Alle andere groepen gaan na volgende week óók naar de schaatsbaan. In de volgende nieuwsbrief volgt
verdere informatie.

Kerst 2018
Op donderdag 20 december wordt er Kerst gevierd op Het Noorderlicht. Het programma volgt
binnenkort. Handig om alvast in uw agenda te noteren……..
Alle leerlingen zijn donderdag 20 december om 12.00 uur vrij.
’s Avonds worden de leerlingen weer op school verwacht voor een gezellig samenzijn.
Vrijdag 21 december start de Kerstvakantie om 12.00 uur.
Maandag 7 januari start de 1e schooldag in het nieuwe jaar weer om 8.30 uur.

Hulpouder voor de bieb gevraagd
Onlangs is onze schoolbieb ‘De Noorderbiek’ geopend. Een
vrijwilliger van de bibliotheek verzorgt momenteel het
uitleensysteem van onze bieb. De bieb is hierdoor beperkt
open. Wij zijn dus op zoek naar één of enkele vrijwilligers die
ons kunnen helpen 1 of enkele keren per week voor een uurtje.
U kunt zich aanmelden bij de groepsleerkracht of bij de
directie.

Kidzclub (herhaling)
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.

