Nieuwsbrief 21 04 t/m 08 februari 2019
BELANGRIJKE DATA
Maandag 4 februari
Studiedag, alle leerlingen vrij.
Dinsdag 5 februari
Letterfeest groep 3
Vrijdag 8 februari
Les gezonde leefstijl groep 7
Weegmoment groep 6 door GGD
Dinsdag 12 februari
Proeflesdag groep 8 op Het Rietveldcollege
Ma. 18 t/m do. 21 februari
Adviesgesprekken groep 8
Vrijdag 1 maart
Verkleedfeest
Maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart
Voorjaarsvakantie

Meedoenarrangement vanaf 12 jaar.
Is uw zoon/dochter 12 jaar of ouder en maakt u gebruik van het
Meedoenarrangement? Dan kunt u geen afhaalbewijzen meer krijgen voor
de basisschool. Herkent u dit probleem stuur dan een mail naar: info@meedoenarrangement.nl met
het verzoek tot afhaalbewijzen voor de basisschool voor uw kind van 12 jaar of ouder. Het
Meedoenarrangement zorgt dan voor de afhaalbewijzen en u kunt deze dan weer op school inleveren.

Gespreksplanner
In de week van maandag 25 februari t/m donderdag 28 februari zijn oudergesprekken voor groep 1
t/m 7 gepland. Groep 8 houdt de adviesgesprekken van 18-21 februari. Hiervoor krijgen de ouders van
groep 8 een aparte uitnodiging.
Tussen dinsdag 5 februari en vrijdag 15 februari wordt de gespreksplanner opengezet en kunt u zich
inschrijven voor een gesprek. De maandagavond is de avond dat ouders met meerdere kinderen zich
kunnen inschrijven. Deze avond zijn alle leerkrachten aanwezig. Het verzoek aan alle ouders die voor
slechts 1 gesprek op school komen, om zich op een andere dag dan de maandag in te schrijven.
Deze week volgt er meer informatie over het inplannen van de gesprekken. Groep 8

Letterfeest groep 3
HOERA, uw zoon of dochter kent alle letters! Dit gaan we natuurlijk vieren op dinsdag 5 februari van
13.30-14.15 uur. Hierbij bent u van harte uitgenodigd. Afgelopen week hebben alle ouders van groep
3 een persoonlijke uitnodiging gekregen. We zien u graag om uw zoon of dochter te helpen met de
letterspeurtocht.

Nieuwe collega’s
Direct na de Kerstvakantie zijn 2 nieuwe collega’s als onderwijsassistent
extra bij ons team aangesloten. Juf Esther Vrieze ondersteunt de
kleutergroepen op maandag en dinsdag. Juf Renske Evers begeleidt de
instroom kleutergroep op woensdag, donderdag en vrijdag. Beide juffen
zijn er tot aan zomervakantie. In de vorige nieuwsbrief heeft juf Renske
zich voorgesteld. Deze week stelt juf Esther zich voor……
Graag wil mij voorstellen als nieuwe juf van de instroom kleutergroep.
Ik ben Esther en een gelukkige moeder van 2 dochters. Na jarenlang in
de kinderopvang gewerkt te hebben eerst als peuterjuf en de afgelopen
15 jaar als bemiddelingsmedewerkster voor een gastouderbureau. Na
deze jaren mag ik nu een droom verwezenlijken als kleuterjuf. Wat
geweldig fijn is het om de jonge kleuters te mogen begeleiden met de
grote stap.... naar de basisschool. Ik probeer deze stap minder groot
voor ze te laten voelen. Hartelijke groetjes Juf Esther.

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.

Groepsles Gezonde Leefstijl
Samen met ouders/opvoeders en scholen zorgt de Jeugdgezondheid (JG) ervoor dat kinderen zich zo
goed mogelijk ontwikkelen. Eén van de activiteiten die de JG verzorgd, is de groepsles ‘Gezonde
Leefstijl’ in groep 7. Op vrijdag 8 februari geeft de assistente jeugdgezondheid Sylvia Jolink de groepsles
in groep 7 (7a en 7b) op de school van uw kind. Groep 6 wordt deze dag gewogen buiten de groep.
Hiervoor hoeven ouders niet op school te komen.

Nieuwe OR-leden gevraagd (herhaling)
De ouderraad zoekt voor dit schooljaar en zéker voor het
volgende schooljaar enkele nieuwe ouderraadsleden.
De ouderraad houdt zich bezig met het helpen en
ondersteunen bij de verschillende extra festiviteiten op
onze school, zoals het verkleedfeest, Kerst, Sinterklaas,
Pasen, luizenpluizen, etc. Oók is de ouderraad
verantwoordelijk voor het innen van de ouderbijdrage. De
ouderraad vergadert enkele keren per jaar om taken te
verdelen. Het zou fijn zijn als enkele ouders vanuit de kleutergroepen zich kunnen aansluiten bij de OR.
U kunt zich aanmelden bij de leerkrachten, directie van Het Noorderlicht of bij de voorzitter van de OR,
Kelly Schonis.

HELP!!!! Hulp gevraagd voor de schoolbieb (herhaling)
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.

