Nieuwsbrief 28 1 april t/m 5 april 2019
BELANGRIJKE DATA
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.

Spel- en praatgroep over echtscheiding, kinderen van 7 t/m 12 jaar
Als je vader en moeder uit elkaar gaan of al gescheiden zijn is dat voor jou een hele verandering. Het
is misschien fijn om daar met andere kinderen over te praten, die hetzelfde meemaken als jij.
Wij organiseren zes bijeenkomsten voor kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn of waarvan de
ouders nog gaan scheiden. Misschien is zo’n groep iets voor jou? Bij voldoende interesse kan er één
interactieve thema-avond over loyaliteit voor ouders georganiseerd worden (zie flyer in de bijlage)

Sportmix gaat naar buiten! (zie flyer)
Het mooie weer komt eraan en daarom gaat Sportmix vanaf 1 april weer naar
buiten, nee dit is geen grap! De Sportmix vindt plaats op het sportplein, naast de
school.
Groep 3, 4 en 5 starten om 14:30 en eindigt om 15:30 uur.
Groep 6, 7 en 8 starten om 15:30 en eindigt om 16:30 uur.
We verzamelen in de hal op school, hier gaan we eerst even wat eten en drinken.
Na afloop kunnen de kinderen worden opgehaald bij de fietsenstalling naast het sportplein.
Neem eten, drinken, sportkleding en natuurlijk goede zin mee!
Voor meer vragen kun je contact opnemen met buurtsportcoach Luuk.
Contact: l.vermorken@sportservicedoetinchem.nl
Telefoon: 06-14 63 49 11
Wij hebben er zin en hopen jullie ook!
Met sportieve groet,
Team Sportservice Doetinchem

Instroomgroep
In januari zijn we een instroomgroep gestart. Graag leg ik nogmaals even uit waarom we de groep
gestart zijn. In onze planning zagen we dat we in de tweede helft van dit schooljaar nog een flink aantal
nieuwe kleuters konden verwachten. Dit vinden we natuurlijk heel fijn. Normaal zouden deze kleuters
instromen in de groepen 1/2a of 1/2b en zouden deze groepen behoorlijk groot worden. We willen
deze nieuwe jongste leerlingen niet laten starten in een te grote groep. Om de juiste aandacht en zorg
te kunnen geven, hebben we extra middelen gekregen om een instroomgroep te kunnen starten. De
kinderen krijgen nu de optimale zorg in een kleine groep. In de groepen 1 en 2 vindt er veel afstemming
plaats door leerkrachten over de leerlingen, ook over de leerlingen van de instroomgroep.
Vriendelijke groet, Herman Nieuwenhuis (directeur Het Noorderlicht).

Leerlingen van groep 1 t/m groep 3 ophalen om 14.15 uur
Om 14.15 uur komen de juffen met de groepen 1 t/m 3 in een rij naar buiten. De kinderen mogen vanaf
het onderbouwplein (plein met het hek erom heen) opgehaald worden.
Het verzoek van de juffen is, om de leerlingen niet al uit de rij te halen om mee naar huis te nemen.
Het overzicht voor de juffen is dan moeilijk. We willen graag alle kinderen veilig en aan de juiste
personen weer mee naar huis laten gaan.

Auto’s om 14.15 uur
Wil iedereen die de kinderen met de auto ophaalt om 14.15 uur de
auto parkeren in de parkeervakken? Er staan steeds vaker auto’s stil
voor het hek, waardoor andere auto’s en fietsers niet meer kunnen
passeren. Er kunnen dan gevaarlijke situaties ontstaan met
leerlingen die tussen alle auto’s door naar huis moeten. Deze
leerlingen zijn bijna niet zichtbaar, waardoor er ongelukken kunnen
ontstaan. We gaan ervan uit dat u óók voor veiligheid van alle
kinderen wil zorgen.

Kanjertraining
Op maandag en dinsdag 1 en 2 april start de basistraining Kanjer voor
een aantal collega’s, die dat nog niet gevolgd hebben. Hieronder staat
een overzicht om wie het gaat en hoe de vervanging geregeld is:
Juf Rozemarijn wordt maandag 1 april vervangen door juf Lisa Delleman.
Juf Tamara wordt maandag 1 april en dinsdag 2 april vervangen door juf
Laura Dekker.
Juf Jane wordt maandagochtend 1 april vervangen door juf Bente en dinsdag 2 april de gehele dag
door juf Inge Buiting.
Juf Annemarie wordt dinsdag 2 april vervangen door juf Agnes Vermeulen.
Juf Heleen wordt maandag 1 april vervangen door meester Edwin Dekker.

Groep 1/2a
Op donderdag 4 april werkt juf Mariëlle in groep 1/2a i.v.m. een vrije dag van juf Nardie.

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.

Nieuwsbegrip groep 5 t/m 8 (begrijpend lezen)
Afgelopen week of deze week krijgen alle kinderen van groep een
nieuwe inlog voor Nieuwsbegrip. Alle leerlingen kunnen vanaf nu weer
inloggen op de website van Nieuwsbegrip (www.nieuwsbegrip.nl).

Handige ouder (herhaling)
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?!!!

