Nieuwsbrief 26 18 maart t/m 22 maart 2019
BELANGRIJKE DATA
Vrijdag 29 maart
Voetbaltoernooi meisjes groep 7/8
Vrijdag 5 april
Voetbaltoernooi jongens groep 7/8
Vrijdag 12 april
Koningsspelen 2019
Ma. 15 april & di. 16 april
Centrale eindtoets groep 8
Do. 18 april t/m ma. 22 april alle leerlingen vrij
18 april studiedag, alle leerlingen vrij
19 april studiedag IJsselgraaf / Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij
Maandag 22 april 2e Paasdag, alle leerlingen vrijdag
Zaterdag 27 april
Koningsdag
Zaterdag 27 april t/m zondag 5 mei
Meivakantie, alle leerlingen vrij
Zaterdag 4 mei
Dodenherdenking
Zondag 5 mei
Bevrijdingsdag & start Ramadan
Zondag 12 mei
Moederdag
Dinsdag 14 mei
Toetsdag, groep 1/2a en 2c hele dag vrij

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.

‘De boer op’ groep 5b/6b & 6a
Op dinsdag 19 maart gaan groep 5b/6b en groep 6a naar een boerenbedrijf in Hummelo om het vak
boer te promoten bij de leerlingen. Voorafgaand komt de veehouder op school een presentatie geven
in de groepen.
We hebben veel ouders bereid gevonden te rijden en zij blijven ook bij de rondleiding op de boerderij.
Hier zijn wij erg blij mee, hartelijk dank hiervoor! Het programma loopt van 11.30 tot 14.15, dus
gewoon onder schooltijd.

Schoolvoetbal groep 7 en 8
Binnenkort worden de schoolvoetbaltoernooien weer
georganiseerd. Het Noorderlicht doet met 6 teams mee. Van de
meisjes doen uit groep 7 en groep 8 een team mee. De jongens
zijn uit zowel groep 7 als groep 8 met twee teams
vertegenwoordigd.
Op vrijdag 29 maart is het toernooi voor de meisjes bij VV
Doetinchem, om de hoek bij onze school.
Op vrijdag 5 april zijn de jongens aan de beurt, eveneens bij VV
Doetinchem.
Heel groep 8 zal i.v.m. deelname met meerdere teams, onder
begeleiding van meester Guido en meester Jan-Willem, naar
het voetbalveld gaan om te spelen en/of aan te moedigen. De voetballers van groep 7 gaan, onder
begeleiding van een leerkracht, naar het voetbalveld. De andere leerlingen van groep 7 blijven tot
14.15 uur op school. Uiteraard kunnen zij vanaf 14.15 uur hun klasgenoten óók gaan aanmoedigen.
Houdt u er rekening mee dat de leerkrachten van de groepen 7 en 8 na 14.15 uur niet meer
verantwoordelijk zijn voor alle leerlingen. Uiteraard hebben zij nog wel de verantwoordelijkheid voor
de deelnemende teams uit groep 7 en 8.
Op beide dagen start het toernooi om 13.00 uur. U komt ons toch óók aanmoedigen?!!!

Opening nieuw documentatiecentrum WOII
(Tweede Wereldoorlog)
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een uitnodiging voor de
opening van een nieuw documentatiecentrum m.b.t. de Tweede
Wereldoorlog. Daarnaast vindt u een uitgebreid programma met
overige activiteiten.
Op de schermafbeelding hiernaast ziet u de uitnodiging zoals die in
de bijlage van deze nieuwsbrief zit.

Sponsorloop groep 7/8
Vrijdag 15 maart heeft groep 7 en groep 8 meegelopen aan een sponsorloop georganiseerd door Het
Noorderlicht en studenten van het Graafschapcollege. De opbrengst van de sponsorloop is bestemd
voor de Voedselbank en het schoolplein van Het Noorderlicht. Alle leerlingen hebben bijzonder
fanatiek sponsoren gezocht en enorm hun best gedaan op het terrein van atletiekvereniging Argo. We
zijn erg benieuwd wat de totale opbrengst wordt.
Deze week, uiterlijke datum vrijdag 22 maart, moet het sponsorgeld bij de leerkrachten ingeleverd zijn.
We hopen in de volgende nieuwsbrief de totale opbrengst bekend te kunnen maken!

Kies je sport
Sportservice Doetinchem organiseert dit jaar voor de 6e keer het sportstimuleringsproject ‘Kies je
Sport’. Kies je Sport is een programma waarbij basisschoolkinderen kennismakingslessen kunnen
volgen bij sportverenigingen in de gemeente Doetinchem. Dit programma vindt plaats van 25 maart
t/m 28 april.
Je kunt kiezen uit maar liefst 114 sportcursussen, waardoor er voor iedereen wel een aanbod is die
past. Bij een sportcursus mogen kinderen 3 tot 4 keer de sport ‘uitproberen’. Iedereen heeft het Kies
je Sport-boekje gekregen. Het aanbod is zeer gevarieerd: van schermen tot waterpolo en van
freerunning tot voetbal. Voor deelname aan Kies je Sport betaal je €5,- per sportcursus.
Inschrijven: kan via sportpas.nl/doetinchem, maar in de school liggen briefjes waarmee je in kunt
schrijven voor Kies je Sport. Wees snel, want Kies je Sport begint binnenkort!

