Nieuwsbrief 16 17 t/m 21 december 2018
BELANGRIJKE DATA
Maandag 17 december
Motorische screening tijdens de gymlessen.
Dinsdag 18 december
Schoolschaatsen groep 6 van 12.00 - 13.00 uur.
Schoolschaatsen groep 7 van 13.00 - 14.00 uur.
Woensdag 19 december
Schoolschaatsen groep 8 van 13.00 - 14.00 uur.
Donderdag 20 december
Leerlingen om 12.00 uur vrij. Kerstviering ’s avonds vanaf 17.15 uur.
Vrijdag 21 december
Om 12.00 uur start kerstvakantie voor alle leerlingen.
Maandag 7 januari
1e schooldag na de kerstvakantie.

Schoolstart.online
Klik op de volgende link………https://hetnoorderlichtdoetinchem.start.me/p/3gawEJ/startpagina.

Kerststukjes maken groep 1 t/m 4
Woensdag 19 december gaan de groepen 1 t/m 4 kerstbakjes
maken. Het volgende moeten de leerlingen zelf meenemen:
 bakje met oase (prikschuim)
 kerstgroen
 kerstversiering
 Eventueel een kaars
We zoeken óók nog een aantal ouders die het leuk vinden om
woensdag vanaf 12.30 uur te helpen in de 6 verschillende
groepen. U kunt zich aanmelden bij de leerkrachten.

Kerstbomen verzamelen voor wat extra €€€€€€€
Zakcentje bijverdienen? Zamel kerstbomen in! Op 12 januari kun je op tien plekken in de gemeente
kerstbomen inleveren. Voor elke kerstboom ontvang je 50 eurocent. Je mag ook je verdiende geld
doneren aan kinderboerderij Kokiezier. Buha verdubbelt dan de opbrengst! Denk je bij het
wegbrengen van kerstbomen ook aan de ouderen in jullie buurt? Zij vinden het vast fijn als jullie hen
helpen met het wegbrengen van de kerstbomen. Oók worden er bioscoopbonnen verloot.
In de bijlage van deze nieuwsbrief vind je nog meer informatie over deze actie.

Screening motoriek maandag 17 december
Het vergroten van een goede motoriek zorgt voor betere leerprestaties!
Op maandag 17 december worden de laatste groepen van Het Noorderlicht gescreend op motorisch
gebied (bewegen van de leerlingen). Op deze 3 dagen zijn er, naast de vakleerkracht(en) gym óók
meerdere studenten van Het Graafschapcollege Sport & Bewegen aanwezig.
Alle leerlingen gaan spelenderwijs oefeningen doen, terwijl studenten met observatielijsten bekijken
of leerlingen voldoen aan de landelijke normen van goed bewegen.
Het doel van de screening is om in beeld te krijgen wat specifieke groepen en individuele leerlingen
aan oefeningen nodig hebben om de motorische ontwikkeling te vergroten.
Met de screeningslijsten kunnen tijdens de gymlessen, de pauzesport en de naschoolse sport
specifieke oefeningen in spelvorm aangeboden worden.

Mo t o ri ek i s d e b asi s van al h et l eren!
Op de website http://www.motoriek.nl/ vindt u meer informatie over de motoriek van een kind.

Kerst op Het Noorderlicht
We hebben Sint en zijn pieten net uitgezwaaid, maar vanaf
komende week gaan we de school alweer versieren voor kerst.
Ook dit jaar willen we gezellig samen eten tijdens een
kerstdiner op donderdagmiddag 20 december. Vanaf 17.15
uur ligt de rode loper klaar en zijn alle kinderen welkom in de
klas om hier gezellig met klasgenoten en leerkrachten te
genieten van een sfeervol diner. Hiervoor vragen we u om
hapjes te maken.
Vanaf dinsdag 11 december hangt er bij de klas van uw kind
een inschrijflijst. Dit jaar is deze lijst verdeeld in kleuren. Blauw: toetje, Paars: zoet hapje, Geel: hartig
hapje. Wanneer er een kleur vol is kunt u hier geen gerecht meer bij zetten. Dit doen we om te
voorkomen dat er allemaal dezelfde soort hapjes gemaakt worden.
Vanaf 17.45 bent u als ouder welkom in de centrale hal voor een drankje en wat lekkers. Aansluitend
om 18.15 kunt u uw kind in de klas ophalen.
Om te voorkomen dat schalen sneuvelen of achterblijven,
vragen wij of de kinderen hun lekkers te serveren op zilveren
wegwerpschalen o.i.d. Dit is óók makkelijk tijdens het
opruimen van het Kerstdiner. TIP!!!! Wegwerpschalen zijn bij
de Action verkrijgbaar voor €0,99 per 2 schalen.
Wij kijken uit naar een gezellig kerstdiner!
Alle leerlingen zijn donderdag 20 december om 12.00 uur vrij.
’s Avonds worden de leerlingen weer om 17.15 uur 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.

Schaatsen groep 6, 7 en 8
Dinsdag 18 december
Groep 6 van 12.00 - 13.00 uur
Groep 7 van 13.00 - 14.00 uur
Woensdag 19 december
Groep 8 van 13.00 - 14.00 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!

Groep 7b
Maandag 17 december is meester Rick afwezig. Juf Alida Oosterhof vervangt meester Rick.

Brief vuurwerk voor nieuwkomers
Oud en nieuw wordt in Nederland traditioneel gevierd met vuurwerk en gezellig samen zijn. In de
bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een uitleg over deze traditie.

