Nieuwsbrief 23 18 t/m 22 februari 2019
BELANGRIJKE DATA

Ma. 18 t/m do. 21 februari
Adviesgesprekken groep 8
Ma. 25 t/m do. 28 februari
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
Donderdag 28 februari
Rapport 1 mee naar huis
Vrijdag 1 maart
Verkleedfeest
Maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart
Voorjaarsvakantie
Maandag 11 maart
1e schooldag na de voorjaarsvakantie
Di. 12 & woe. 13 maart
Luizencontrole
Zaterdag 16 maart
Experience nieuwe scholen voortgezet onderwijs voor groep 7

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.

Gevonden voorwerpen met gespreksavonden.
De afgelopen periode zijn er weer veel spullen achtergebleven op
school. In de box met gevonden voorwerpen (en een vuilniszak vol)
zitten gymschoenen, winterjassen, handschoenen, etc. Tijdens de
gespreksavonden en gespreksmiddagen worden alle spullen weer
uitgestald bij de hoofdingang. Mocht u iets missen, dan kunt u de
spullen weer meenemen. De gevonden voorwerpen die er na de
gesprekken nog liggen, worden aan een goed doel geschonken.

Avondvierdaagse
Van 20-24 mei is de jaarlijkse Avond 4-daagse weer
in
Doetinchem. Het Noorderlicht loopt niet vanuit school
mee,
maar kinderen kunnen natuurlijk wel zelf in groepjes, onder begeleiding van een ouder, meelopen. Er
kunnen 2 afstanden gelopen worden, de 5 of 10 kilometer. Deelname kost inclusief een medaille €6,00
bij de voorinschrijving en €7,00 als u op de dag zelf besluit om mee te doen. In de bijlage van deze
nieuwsbrief een flyer met nog meer informatie.

Verkleedfeest
Vrijdag 1 maart is het weer een dolle boel op Het
Noorderlicht. Het jaarlijkse verkleedfeest onder leiding van
de alom bekende piraten. Deze dag mogen alle kinderen
zich verkleden. We zijn alleen niet zo’n fan van geweren,
pistolen en messen. We gaan voor de volledige
gezelligheid!
Alle leerlingen nemen deze dag gewoon hun gezonde 10uurtje mee en een eigen lunch. De ouderraad verzorgt
daarnaast ook nog voor en kleinigheidje.
Op deze dag zijn er vanuit alle groepen optredens, er wordt gehost en er zijn aangepaste gymlessen
waar spelletjes worden gedaan. De kinderen hoeven geen gymkleding mee te nemen, gymschoenen
is wel handig. Zonder gymschoenen wordt er gegymd met blote voeten, i.v.m. de veiligheid.
Om 14.15 uur is het verkleedfeest afgelopen en start de voorjaarsvakantie t/m zondag 10 maart.
Op maandag 11 maart om 8.30 uur start de 1e schooldag weer.

Voorjaarsvakantie
Van maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart is het voorjaarsvakantie. Alle leerlingen zijn dan vrij. Op
maandag 11 maart start de school weer om 8.30 uur.

Luizenpluisbrigade
N a de voorjaarsvakantie komt de luizenpluisbrigade in alle groepen voor een luizencontrole. Mocht er
bij uw zoon/dochter luis geconstateerd worden, dan wordt u gebeld om de leerling op te halen om
direct te behandelen. Na behandeling kan een leerling direct weer naar school komen. Er vindt in de
specifieke groep na één of twee weken een her controle plaats.
N

Pauzehulp met vrijwilligersvergoeding (herhaling)
De leerlingen, het team en de hulpouders tijdens de middagpauze zijn op zoek naar extra hulp van een
nieuwe ouder. De pauzetijden zijn tussen 11.40 en 13.00 uur. Kunt u op één op meerdere dagen (bij
voorkeur meerdere dagen), dan kunt u zich aanmelden bij de directie van Het Noorderlicht of bij de
leerkracht van uw zoon/dochter. U kunt aanspraak maken op de vrijwilligersvergoeding die Het
Noorderlicht beschikbaar stelt.

Nieuwe
OR-leden
(herhaling)

gevraagd

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.

