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BELANGRIJKE DATA
Woensdag 13 maart
Luizencontrole
Vrijdag 15 maart
Sponsorloop groep 7/8 bij atletiekbaan Argo
Zaterdag 16 maart
Experience nieuwe scholen voortgezet onderwijs voor groep 7
Vrijdag 29 maart
Schoolvoetbaltoernooi meisjes
Vrijdag 5 april
Schoolvoetbaltoernooi jongens
Vrijdag 12 april
Koningsspelen 2019
Donderdag 18 april
Studiedag, alle leerlingen vrij
Vrijdag 19 april
Stichtingsbrede studiedag / Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij
Maandag 22 april
2e Paasdag, alle leerlingen vrij

Welkom Jurre
In de voorjaarsvakantie, op dinsdag 5 maart, hebben meester Rick,
zijn vrouw Maaike en hun kinderen Thijmen en Suze
gezinsuitbreiding gekregen. Meester Rick is de trotse vader
geworden van zoontje Jurre Wolsink. Jurre is om 01.40 uur geboren,
is 52 cm lang en weegt 3270 gram.

Nieuwe baan voor meester Rick
Vanaf 1 mei gaat meester Rick zijn ambitie waarmaken. Meester Rick
wordt directeur van de Dorpsschool in Halle. I.v.m. het
vaderschapsverlof en de nieuwe baan, neemt juf Monet zijn
lesgevende taken op de maandagen over. Juf Monet start direct na
de voorjaarsvakantie, vanaf maandag 11 maart. Meester Rick is, tot
aan de meivakantie, op donderdag en de vrijdag op Het Noorderlicht.

Nieuwe groep bij de Kidzclub
Vanaf woensdag 13 maart start een nieuwe groep leerlingen bij de Kidzclub. In de bijlage vindt u het
overzicht met de leerlingen die starten vanaf woensdag 13 maart.
Er zijn nog twee plekken vrij bij de Kidzclub. Mocht uw zoon/dochter nog willen aansluiten dan kunt u
dit overleggen met de Kidzclub en met Marie José Knols, de administratieve kracht van Het
Noorderlicht.

Sportmix
Gaat uw zoon/dochter voor het eerst starten bij de naschoolse sport, dan kan hij
/zij op de maandag en/of vrijdag direct aansluiten. De sportmix is voor groep 3,4
en 5 van 14.15-15.15 uur. Uw kind moet het volgende meenemen: Iets kleins te
eten en te drinken, sportkleding (sportbroek, shirt en sportschoenen). Om
14.15 uur gaan de kinderen eerst kort eten & drinken onder begeleiding van de
sportcoaches en enkele stagiaires. Van 14.30-15.15 uur wordt er gesport. Om
15.15 uur wordt u verwacht om de kinderen weer op te halen in de hal van de
school.
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 sporten van 15.30-16.15 uur.

Sponsorloop groep 7/8 voor voedselbank & het schoolplein
Op vrijdag 15 maart gaat de groepen 7 en 8 een sponsorloop lopen. Alle leerlingen hebben een lijst
meegekregen naar huis waar de sponsoren op genoteerd kunnen worden. Het doel waar de kinderen
voor lopen is de Voedselbank en het schoolplein van Het Noorderlicht. Voor de voorjaarsvakantie
hebben de leerlingen op school een presentatie van de voedselbank gezien in de groep.
De sponsorloop is op vrijdag 15 maart van 13.00-14.00 uur op het sportterrein van Argo atletiekbaan.
Denk aan sportkleding en sportschoenen.
Alle ouders, opa’s, oma’s, familie, vrienden en bekenden zijn van harte uitgenodigd om te komen
aanmoedigen. U KOMT TOCH ÓÓK!!!!!

KruisbergTrailrun for Kids
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een flyer met informatie over de KruisbergTrailrun for kids.
De opbrengst van de trailrun is bestemd voor het goede doel ‘het sportfonds’. Het sportfonds maakt
sporten mogelijk voor leerlingen/ouders die financieel in een lastige positie zitten.

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.

Experience voor groep 7 – denk aan de aanmelding!
Zit je in groep 7 en wil je weten of het Houtkamp College bij jou past? Kom dan op 16 maart
2019 kennis maken. We laten je zien hoe je bij ons zal leren!
Heb jij vragen over het Houtkamp College? Kom maar op! Wij staan klaar voor jouw vragen
en hopen je te zien op de Experience.
Wanneer: 16 maart 2019, van 12:00 - 16:00 uur.
Waar: Maria Montessoristraat 3 in Doetinchem (vestiging van het Graafschap College).
Zit je in groep 7 en wil je weten of het Panora Lyceum bij jou past? Kom dat ontdekken op 16
maart 2019! Deze dag kom je alles te weten komt over het Panora Lyceum. We laten zien
hoe je bij ons wereldwijzer wordt.
Heb jij vragen over het Panora Lyceum? Vraag maar raak! Wij gaan graag samen met jou op
ontdekkingstocht en hopen je te zien op de Experience.
Wanneer: 16 maart 2019, van 12:00 – 16:00 uur.
Waar: Maria Montessoristraat 3 in Doetinchem (vestiging van het Graafschap College).
Kijk óók eens op de websites van de nieuwe scholen voor voorgezet onderwijs, ook aanmelden voor
de experience moet zelf gedaan worden op één van de websites.
www.panoralyceum.nl
www.houtkampcollege.nl

