Nieuwsbrief 27 25 maart t/m 29 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.

Koningsspelen
Op vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen op Het Noorderlicht. De
schooldag is voor alle leerlingen van 8.30-14.15 uur, behalve voor de
Instroomgroep van juf Esther en juf Renske. Deze spelletjesdag is
behoorlijk intensief. De allerjongste leerlingen hebben deze dag
spelletjes tot 12.00 uur. Om 12.00 uur worden de leerlingen
opgehaald van school. Alle andere leerlingen hebben wél een programma tot 14.15 uur.

Leerling TevredenheidsPeiling (LTP)
Het Noorderlicht neemt elke paar jaar twee vragenlijsten af. Een vragenlijst voor ouders over hoe
tevreden u bent over de school. Leerlingen vullen óók vragenlijsten in. Deze week gaan alle
leerlingen van groep 5 t/m 8 digitaal de vragenlijst op school invullen. In deze vragenlijst wordt er
gekeken in welke mate leerlingen van onze school tevreden zijn over de school. Er worden vragen
gesteld op de volgende onderdelen:
 Zorg voor leerlingen (vindt de leerling dat hij/zij goed wordt geholpen)
 Lesaanbod (wat vindt de leerling van alle lessen die worden gegeven)
 Lestijden (starten de lessen op tijd, vind je de lestijd goed, etc.)
 Pedagogisch handelen (hoe gaat de juf/meester met de leerling om)
 Didactisch handelen (hoe goed vind de leerling de lessen van de juf/meester gaan)
 Afstemming (hoe goed past de meester/juf de lessen aan, aan wat een leerling nodig heeft)
 Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen (hoe wordt de leerling bij de les betrokken)
 Schoolklimaat (hoe voelt de leerling zich op school, regels, etc.)
 Zorg en begeleiding (krijgt een leerling aangeboden wat nodig is)
Naast de LTP wordt dit jaar een tweede vragenlijst afgenomen. Deze vragenlijst gaat over hoe
leerlingen de veiligheid op school ervaren.

Nieuwsbegrip groep 4 t/m 8 (begrijpend lezen)
De afgelopen periode heeft Nieuwsbegrip thuisversie niet goed gewerkt bij een gedeelte van de
leerlingen. Het blijkt dat dit probleem niet op te lossen is. Om deze reden halen we Nieuwsbegrip uit
Basispoort (een online omgeving voor schoolsoftware). We gaan terug
naar een manier die voor iedereen goed werkt op
www.nieuwsbegrip.nl. Donderdag 27 maart krijgen alle leerlingen een
brief met uitleg over de nieuwe manier van inloggen voor
Nieuwsbegrip. Tot aan deze donderdag werkt nieuwsbegrip voor
niemand.

Handige ouder
De kleutergroepen zijn op zoek naar een handige ouder die kan meehelpen om een goede indeling te
maken van de papierkast. De kleuterjuffen willen heel graag dat er in 1 lade een vakverdeling van
hout wordt gemaakt, zodat alle stroken papier mooi blijft liggen. Wie is handig en kan ons helpen?!!!

Kies je sport (herhaling)
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!

Schoolvoetbal groep 7 en 8 (herhaling)
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?!!!

