Nieuwsbrief 34 20 t/m 24 mei 2019
BELANGRIJKE DATA
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 en woensdag 29 mei
Schoolfotograaf
Donderdag 30 en vrijdag 31 mei
Leerlingen zijn vrij (Hemelvaartsdag en de vrijdag erna)
Maandag 10 juni t/m vrijdag 14 juni
Pinkstervakantie

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

Gevonden voorwerpen
Deze week liggen de gevonden voorwerpen weer uitgestald bij de ingang tegenover de
receptie. Mist u iets loop dan even binnen om te kijken.

Schoolreizen
Deze week zijn de schoolreizen voor de groepen 1 t/m 6.
Dinsdag 21 mei vertrekken de groepen 5 en 6 om
08.30 uur naar Slagharen. We verwachten de
leerlingen om 16.00 uur weer terug.
Woensdag 22 mei gaan de groepen 4 naar de
Koningin Julianatoren. Ook zij vertrekken om 08.30
uur en zij zullen rond 16.30 uur weer bij school
arriveren.

Vrijdag 24 mei gaan de groepen 1 t/m 3 naar Het land van Jan Klaassen;







9.30u. aanwezig op school
Wilt u uw kind een wit T-shirt aandoen zodat het voor ons makkelijk te herkennen is
Rugzak met eten en drinken mee
Droge kleren in rugzak
Jas en schoenen voorzien van naam
14.15u. zijn we weer terug op school

We komen nog auto’s te kort voor het vervoer. Kunt u deze rijden, meld het dan even bij
één van de leerkrachten.

Schoolfotograaf
Volgende week op dinsdag 28 mei en woensdag
29 mei is de schoolfotograaf weer aanwezig in
school om foto’s te maken van de leerlingen, de
groepen en het team. We kunnen van tevoren niet
exact aangeven wanneer wie aan de beurt is. I.v.m.
met de schoolreis van de groepen 7 op woensdag
zullen deze groepen dinsdag aan de beurt zijn,
evenals de broertjes en zusjes foto’s.
Vanaf volgend schooljaar is het niet meer mogelijk
de schoolfotograaf te betalen via de Meedoenregeling. U dient dan zelf de foto’s digitaal te bestellen en te betalen.

Vanuit de peuterspeelgroep
Op de peuterspeelgroep werken wij van 6 mei t/m 7 juni over het thema “ziek en gezond”
Tijdens dit thema lezen en bekijken wij boekjes over dit onderwerp.

In de poppenhoek plakken wij pleisters op de pop en spelen wij met verband. Ook knutselen
wij onder andere een bedje voor de zieke pop. Samen bekijken we wat er in de dokters
koffer zit en vullen wij de medicijn potjes met “pilletjes”(macaroni).

