Nieuwsbrief 18 14 t/m 18 januari 2019
BELANGRIJKE DATA
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
Maandag 4 februari
Studiedag, alle leerlingen vrij.
Dinsdag 12 februari
Proeflesdag groep 8 op Het Rietveldcollege
Vrijdag 1 maart
Verkleedfeest
Maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart
Voorjaarsvakantie

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.

Gezond 10-uurtje
Sinds de start van dit schooljaar wordt er in de kleine pauze
alleen nog maar water gedronken en fruit of groente
gegeten. Bij de meeste kinderen is water drinken en fruit
of groente eten een vanzelfsprekendheid geworden. We
merken dat sommige kinderen om 10.00 uur steeds vaker
iets anders meenemen. Graag willen we deze ouders erop
wijzen dat we om 10.00 uur alleen een gezonde snack
nuttigen. Alle andere etenswaren kunnen in de grote pauze
om 12.00 uur gegeten worden. Op deze manier willen we
de kinderen ervan bewust maken dat een 100% gezonde
snack óók erg lekker kan zijn.

Contactmiddagen/-avonden
In de week van maandag 25 februari t/m donderdag 28 februari zijn er weer oudergesprekken gepland
a.h.v. de toetsen die momenteel afgenomen worden bij alle leerlingen. Binnenkort kunt u zich weer
digitaal inschrijven voor deze contactmomenten. Tijdens deze gesprekken wordt het eerste rapport
toegelicht met o.a. de uitslagen van de gemaakte toetsen, het welbevinden in de groep en overige
zaken die van belang zijn voor u en uw zoon/dochter.

Studiedag maandag 4 februari
Maandag 4 februari is er een studiedag voor alle medewerkers van obs Het Noorderlicht. Alle
leerlingen zijn deze dag vrij. De peuterspeelgroep is deze dag wél gewoon geopend.
Het team van Het Noorderlicht laat zich weer verder scholen over EDI (expliciete directe
instructiemodel). Alle leerkrachten geven inmiddels les via het EDI-model en hebben groepsbezoeken
gehad en coaching gesprekken. Wilt u meer informatie over EDI, kijkt u dan op de volgende site:

http://www.directeinstructie.nl/
Mocht u deze studiedag gebruik willen maken van de BSO, dan is dit mogelijk. Bij 4 leerlingen of meer
kan onze eigen BSO open gaan. U kunt zich aanmelden via het administratief kantoor van de BSO, zie
hieronder het mailadres en telefoonnummer van het administratief kantoor.

stichtingspelenderwijs@novict.com
088 – 990 44 77

Aanmelden van uw zoon/dochter met 3 jaar
Hoewel het nog ver weg is, beginnen we in januari al weer met
de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Daarvoor is
het belangrijk om een goed overzicht te hebben van het
aantal kinderen. Als we namelijk veel aanmeldingen van
nieuwe kleuters hebben, kunnen we bij de planning rekening
houden met het aantal kleutergroepen. Mocht u uw kind nog
niet aangemeld hebben, maar u bent dat wel van plan en zij
of hij is al wel 3 jaar, dan kunt u een aanmeldingsformulier op
school ophalen. Nadat u dit ingevuld heeft ingeleverd op
school, maken wij een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek, een rondleiding en leggen we
de gang van zaken op de basisschool aan u uit. U kunt ook een mail sturen naar het volgende adres:
info@hetnoorderlichtdoetinchem.nl met uw adres, u krijgt dan een formulier toegestuurd. Voor
vragen kunt u altijd de directeur bellen: Herman Nieuwenhuis, 0314-360683.

