Nieuwsbrief 02

09 t/m 13 september 2019

BELANGRIJKE DATA
Maandag 14 oktober
Studiedag, alle leerlingen vrij

Eerste ‘Gouden week’
De eerste week is voorbij gevlogen. Alle groepen hebben samenwerkingsactiviteiten gedaan,
Kanjertraining oefeningen en een gezamenlijk uitje gehad. Er is ook weer gestart met rekenen, taal,
spelling en lezen. Maandag 9 september starten we weer met alle vakken. Vanaf groep 5/6 werken we
groepsdoorbroken en groepsoverstijgend.
Groepsdoorbroken werken is dat alle leerlingen in hetzelfde leerjaar instructie krijgen, maar op 3
verschillende niveaus. Groepsoverstijgend werken is bedoeld voor de leerlingen die een leerjaar hoger
of lager instructie nodig hebben. Alle leerlingen kunnen we, op deze manier van werken, lesstof
aanbieden op het niveau dat bij iedere leerling past.

Naschoolse activiteiten
Afgelopen woensdag is het opgaveformulier voor het naschoolse aanbod op papier meegegeven.
Sportmix start op maandag 9 september en de kidzclub start op woensdag 2 oktober.

Lidmaatschap schoolbibliotheek
Het Noorderlicht werkt met de aanpak de Bibliotheek op school. Met de bibliotheek op school streven
we naar dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. Ook willen we
kinderen leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games.
Meer informatie over onze samenwerking is te lezen op www.debibliotheekopschool.nl
Om het leesplezier thuis en op school te bevorderen zorgen school en bibliotheek er samen voor dat:
1 alle leerlingen regelmatig lenen uit een inspirerende collectie boeken in een gezellige leesomgeving
in de school en/of openbare bibliotheek;
2 alle leerlingen een digitale omgeving gebruiken voor het zoeken en lenen van boeken en voor het
vinden van leestips en betrouwbare informatie.
Als school zijn wij verantwoordelijk voor het gegevensbeheer van het lidmaatschap van de
schoolbibliotheek, als onderdeel van het onderwijsaanbod voor uw kinderen.
Om gegevens te kunnen verwerken heeft de bibliotheek uw toestemming nodig voor het koppelen van
het lidmaatschap bij Bibliotheek West-Achterhoek aan de school.

Heeft u inmiddels toestemming gegeven dan krijgt u geen nieuw formulier.
Gaat u nog steeds akkoord met privacy voorwaarden voor facebook/schoolgids/website dan hoeft u
niets te doen.
Als u uw akkoord in wilt trekken, mail dit dan naar:
mariejoseknols@hetnoorderlichtdoetinchem.nl

