Nieuwsbrief 32 6 mei t/m 10 mei 2019
BELANGRIJKE DATA
Zondag 12 mei
Moederdag
Maandag 13 mei t/m donderdag 16 mei
Kamp, groepen 8
Dinsdag 14 mei
Toetsdag, groep 1/2a vrij
Donderdag 16 mei
Toetsdag, groep 1/2b vrij
Dinsdag 21 mei
Schoolreis, groepen 5 en 6
Woensdag 22 mei
Schoolreis, groepen 4
Vrijdag 24 mei
Schoolreis, groepen 1, 1/2 en 3
Woensdag 29 mei
Schoolreis, groepen 7
Dinsdag 28 & woensdag 29 mei
Schoolfotograaf

Schoolstart.online groep 1 t/m 8
https://hetnoorderlichtdoetinchem.start.me/p/3gawEJ/startpagina.

Afwezig
Na, een hopelijk voor iedereen, fijne meivakantie pakken we vandaag de draad weer op. Er
zijn wat wijzigingen in de bezetting deze week:
Juf Yet heeft woensdag 8 mei verlof, juf Karin Jansen valt in in groep 4a.
Juf Jolanda is woensdag t/m vrijdag afwezig, meester Frank Langerhuizen valt in op woensdag
en juf Johanne Beernink op donderdag en vrijdag in groep 4b.
Meester Jan-Willem heeft op dinsdag de laatste dag vaderschapsverlof en neemt op
woensdag de ICT taak van meester Rick over en werkt dan buiten de groep. Juf Anneriek
Toevank vervangt meester Jan-Willem op deze dagen in groep 8a.

Computers
We hebben op school een behoorlijk computernetwerk.
Om alle digiborden en notebooks van de leerlingen goed te laten
werken kunnen we gebruik maken van ondersteuning via onze
stichting IJsselgraaf. Maar het is ook belangrijk om op elke school
een goede ICT-er te hebben. Meester Jan-Willem gaat deze taak van
meester Rick overnemen. Naast het bezit van veel laptops en
notebooks is het natuurlijk ook belangrijk om samen af te stemmen
wat we met ICT op Het Noorderlicht willen. Wat vinden we
belangrijk en waarvoor willen we de computers inzetten. Het komend schooljaar zal dit
nadrukkelijker onderwerp van gesprek worden onder leiding van meester Jan- Willem.
Ook dit schooljaar al zal Jan-Willem een aantal momenten vrijgeroosterd worden om zich
hiermee bezig te houden en zich in te werken.

Wil je ook voor de klas?
Onder het motto “Wil je ook voor de klas? Deeltijd Pabo, echt iets voor jou!”, vind je in de
bijlage een flyer over een info avond van Iselinge Hogeschool.

Opgave naschools aanbod
Voor de meivakantie hebt u het opgaveformulier naschools aanbod
gekregen. De uiterlijke inleverdatum is vandaag (maandag 6 mei). Wilt u uw
kind nog mee laten doen, kom dan het opgaveformulier vandaag nog even
brengen. Voor de gratis Sportmix op maandag en vrijdag hoeven alleen de
leerlingen, die zich nieuw aanmelden, het formulier in te leveren.
De Kidzclub gaat starten met blok 5 op woensdag 8 mei en vindt elke
woensdag plaats tot woensdag 26 juni met uitzondering van woensdag
12 juni i.v.m. de Pinkstervakantie.
Het is wel belangrijk om voor de kidzclub uw kind € 1,00 mee te geven!! (eventueel kunt u
via de meedoenregeling betalen)

Schoolreis
Over een paar weken gaan de kinderen op schoolreis. Echter nog veel ouders hebben het
schoolreisgeld niet betaald. Graag verzoek ik u dringend, mocht u het schoolreisje nog niet
hebben betaald, dit uiterlijk deze week te betalen. Wij kunnen anders de bussen niet
betalen. In de brief die u onlangs hebt gekregen staat precies wat er nog betaald moet
worden. U kunt hiervoor ook de meedoenregeling gebruiken. Voor vragen over de
meedoenregeling kunt u op maandag en woensdag bij onze administratief medewerkster
Marie- José terecht.

