Nieuwsbrief 19 21 t/m 25 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

Afscheid Herman Nieuwenhuis
In 1976 ben ik afgestudeerd aan de pedagogische academie als leraar basisonderwijs. Aansluitend
heb ik een jaar mijn militaire dienstplicht vervuld, iets wat in die tijd een verplichting was. Ik kon een
paar maanden eerder uit dienst om na de zomervakantie van 1977 in Wilnis (de huidige gemeente
De Ronde Venen in Utrecht) als leerkracht in klas 5 aan de slag. Sinds 1999 werk ik in Doetinchem,
eerst als locatieleider en later als directeur van obs Mozaïek en directeur van obs Overstegen en daar
kwam bs. Het Palet bij.
Ik heb vele ontwikkelingen binnen het onderwijs mogen meemaken. Van de samenvoeging van de
kleuterschool met de lagere school, de hele ict ontwikkeling, het passend onderwijs. Aan het eind
van mijn loopbaan mocht ik de fusie van Overstegen en Het Palet begeleiden. Als toetje van mijn
loopbaan heb ik de bouw van Het Noorderlicht mede vormgegeven en een start gemaakt met het
nieuwe onderwijsconcept in dit mooie gebouw. Zonder hulp van alle collega’s en samenwerkende
partners was dit natuurlijk allemaal niet gelukt.
In augustus a.s. worden mijn vrouw en ik beide 65 jaar en we hebben samen besloten om per 1
september te stoppen met onze werkzaamheden. Naast het leuke werk dat we beiden hebben,
beseffen we dat er nog meer leuke dingen zijn om te ondernemen.
Met heel veel plezier kijk ik terug op mijn loopbaan van 42 jaar onderwijs.
Op 1 september (het begin van het nieuwe schooljaar) stop ik dus als directeur van Het Noorderlicht.
De procedure voor de opvolging is inmiddels gestart, hierbij zijn de medezeggenschapsraad en het
team betrokken. Maar we nemen nu nog geen afscheid, tot het eind van het schooljaar gaan we
gewoon verder met alle werkzaamheden die er gedaan moeten worden. Over mijn definitieve
afscheid krijgt u te zijner tijd wel meer te horen.
Herman Nieuwenhuis

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.

Hulp gevraagd voor de schoolbieb
Onze schoolbieb is geweldig ingericht met mooie
meubels en allemaal nieuwe boeken. Wekelijks
gaan alle groepen hun boeken omruilen in de
schoolbieb. Om goed bij te houden wie welk boek
leent,
wordt
er
gewerkt
met
een
administratiesysteem op de computer. We
zoeken dringend om hulp om het leensysteem goed bij te houden. Kunt u wekelijks 1 of 2 keer een
middag, dan is Het Noorderlicht en alle leerlingen hier héél blij mee!
U kunt zich aanmelden bij de groepsleerkrachten of directie.

Contactmiddagen/-avonden (herhaling)
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.

Drie VO-scholen gaan samen (voortgezet onderwijs)
Aankomend schooljaar, schooljaar 2019-2020, is het laatste jaar dat
Het Rietveld, Ludger en Ulenhof als 3 aparte scholen bestaan in
Doetinchem. De drie scholen gaan samenvoegen tot 2 scholen voor
Voortgezet Onderwijs (VO). De 2 scholen gaan Houtkampcollege en
Panoralyceum heten. De huidige groep 7 zal als eerste lichting
kunnen starten op de 2 nieuwe scholen. Het is voor groep 7
leerlingen dus niet zinvol om de open dagen te bezoeken van de
huidige 3 scholen. In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een
poster en een brief, met meest gestelde vragen, over de nieuwe
scholen en een uitnodiging voor de huidige groep 7.
Voor het Metzocollege en Zonecollege (voormalig AOC-oost)
verandert er verder niets. Ter voorbereiding kan groep 7 uiteraard
wel alvast kijken naar deze twee scholen.
Het Zonecollege pleegt momenteel ook nieuwbouw aan de nieuwe
rondweg in Doetinchem.

Adviesgesprek groep 8
Groep 8 heeft in de week van 25 februari géén gesprekken. Groep 8 heeft aparte gesprekken op andere
avonden/middagen. U krijgt hierover apart bericht van de leerkrachten van groep 8. In deze
gesprekken wordt het advies voor het voortgezet onderwijs met u en uw zoon/dochter besproken. Er
wordt geadviseerd op basis van o.a. de toetsen tijdens de basisschoolperiode, de werkhouding,
interesses, intelligentie, ondersteuning vanuit thuis en observatie in de groep.

Centrale Eindtoets Cito 2019
Op 16 en 17 april 2019 wordt de centrale eindtoets van Cito afgenomen bij
groep 8. Afgelopen jaar heeft groep 8 deze toets digitaal gemaakt. Cito heeft
ervoor gekozen om deze digitale toets dit jaar om verschillende redenen niet
beschikbaar te stellen. Dit betekent voor de huidige groep 8 dat zij dit schooljaar
de toets op papier maken.
Wilt u alvast meer informatie over de Cito centrale eindtoets, dan kunt u kijken
op www.cito.nl.

Groep 5a
Juf Wendy en juf Sylvia hebben deze week van werkdagen geruild. Dit betekent dat maandag 21 januari
en dinsdag 22 januari juf Wendy i.p.v. juf Sylvia in de groep is. Oók woensdag is juf Wendy er uiteraard,
zoals elke week. Juf Wendy werkt deze week op de donderdag en vrijdag in de groep.

Studiedag maandag 4 februari (herhaling)
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/

BSO tijdens de studiedag?
Mocht u deze studiedag gebruik willen maken van de BSO, dan is dit mogelijk. Bij 4 leerlingen of meer
kan onze eigen BSO opengaan. 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 (herhaling)
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.

