Nieuwsbrief 17 7 t/m 11 januari 2019
BELANGRIJKE DATA
Maandag 7 januari
1e schooldag na de kerstvakantie.
Groep 8 naar Rijksmuseum in Amsterdam
Woensdag 9 januari
Start Kidzclub blok 3 met nieuwe groep leerlingen
Zaterdag 12 januari
Kerstbomen inzamelactie voor €€€€
Dinsdag 22 januari
Groep 1/2b en groep 2c vrij i.v.m. toetsdagen
Donderdag 24 januari
Groep 1/2a vrij i.v.m. toetsdagen

Schoolstart.online
Klik op de volgende link voor nog meer data per groep, lesstof, filmpjes en online oefenmaterialen.
https://hetnoorderlichtdoetinchem.start.me/p/3gawEJ/startpagina.

Ouderraad
De ouderraad is de laatste weken extra druk geweest rondom Sinterklaas en Kerst. Deze fantastische
groep heeft veel meegeholpen met versieren van de school, het voorbereiden voor de Sinterklaasdag
en het Kerstdiner en daarna óók weer alles opgeruimd. Het team en alle medewerkers van Het
Noorderlicht willen de ouderraad dan ook enorm bedanken voor hun inzet!!!

Nieuwe collega’s
Er zijn de afgelopen periode veel aanmeldingen geweest van nieuwe leerlingen. Ook na de
Kerstvakantie starten er weer nieuwe leerlingen in de kleutergroepen. Om alle leerlingen goed te
kunnen blijven begeleiden starten er direct na de Kerstvakantie 2 nieuwe collega’s erbij als
onderwijsassistent. Juf Esther Vrieze gaat de kleutergroepen op maandag, dinsdag en woensdag extra
ondersteunen. Juf Renske Evers zal dit op donderdag en vrijdag gaan doen. Beide juffen zijn er tot aan
zomervakantie.
Groep 3b zal vanaf maandag 7 januari niet meer de hoofdingang gebruiken om naar binnen te lopen
met de leerkracht. De juf zal via de zij-ingang met de leerlingen naar binnen gaan. De verzamelplaats
blijft om 8.30 uur wél hetzelfde. Op deze manier blijft het rustiger op het leerplein. In deze ruimte
zullen ook begeleide activiteiten en meerdere instructies plaatsvinden.

Juf janny
Zoals mogelijk bekend is, is juf Janny al een tijdje ziek. Ondertussen heeft ze een kleine operatie
ondergaan aan de oren. Na de vakantie zal in samenspraak met de bedrijfsarts gekeken worden hoe
ze haar taken weer kan oppakken. Juf Simone blijft nog aan de groep verbonden.

Voedsel naar Iriszorg
Het Kerstdiner was wederom een geweldig succes. We hebben heerlijk gegeten van vele verschillende
hapjes die iedereen had meegebracht. De hapjes die over zijn gebleven hebben óók een goede
bestemming gekregen. De vader van Eiffel uit groep 8, heeft de hapjes naar de daklozenopvang van
Iriszorg gebracht. Het idee vanuit de leerlingenraad (en Eiffel) werd erg gewaardeerd door Iriszorg.

Rijksmuseum groep 8
We gaan het nieuwe jaar goed beginnen. Maandag 07
januari, gaat groep 8 op excursie naar het
Rijksmuseum te Amsterdam. Beide groepen 8 gaan
naar het Rijksmuseum toe. Het vervoer per touringcar
wordt verzorgd door het Rijksmuseum.
De kinderen worden gewoon om 8.00 uur op school
verwacht. Het reisschema ziet er als volgt uit:
 08.00 uur
: Aanwezig op school
 08.15 uur
: Vertrek vanaf school
 10.30 uur
: Verwachte aankomst Rijksmuseum
 11.00 uur
: Museumprogramma
 12.45 uur
: Vertrek vanuit Amsterdam
 15.00 uur
: Verwachte aankomsttijd op school

Inloopspreekuur jeugdarts
Als ouder/verzorger wil je het beste voor de gezondheid van je kind. Maar wat is het beste?
Bijvoorbeeld als het gaat over voeding, slapen, zindelijkheid, weerbaarheid of beeldschermgebruik.
Of ben je benieuwd of je kind voldoende groeit, goed hoort en alles ziet? Voor deze en andere vragen
kunt u terecht bij onze jeugdarts Esther Koers. Zij heeft wekelijks inloopspreekuur iedere vrijdag van
8:30 tot 9:00. U vindt haar in de kamer tegenover de receptie van het Noorderlicht. Loop gerust
binnen!

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

Sponsoring Jumbo
Tijdens de Kerstviering heeft de Jumbo 250
mandarijnen gesponsord aan de Kerstman. De
Kerstman heeft de mandarijnen rondgebracht
in alle groepen.
Twee leden van de leerlingenraad zijn hierom
wezen vragen (samen met meester Djay). De
Jumbo hoefde geen moment na te denken en
heeft de heerlijke mandarijnen gesponsord.

Jumbo, dank je wel!!!
Start nieuwe groep Kidzclub woe. 9 januari
Woensdag 19 december was de laatste Kidzclub van blok 2. Blok 3, met nieuwe leerlingen, start
woensdag 9 januari en duurt tot t/m woe. 27 februari. De periode daarna start blok 4 met wederom
nieuwe leerlingen. In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u het overzicht met leerlingen die
deelnemen aan blok 3. De leerlingen vermeld op het overzicht hebben óók een persoonlijke brief met
informatie meegekregen.

