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BELANGRIJKE DATA
Woensdag 25 september
Start kinderpostzegelactie
7 t/m 11 oktober
oudergesprekken
Maandag 14 oktober
Studiedag, alle leerlingen vrij

Op tijd beginnen en ophalen
Er zijn nog steeds kinderen die te laat op school komen. De lessen op het
Noorderlicht beginnen om half negen en eindigen om twee uur. Wilt u er
voor zorgen dat uw kind(eren) om half negen op school zijn zodat we ook
op tijd met de lessen kunnen beginnen. Het is storend voor de leerkracht
maar ook vervelend voor uw zoon / dochter om te laat te zijn. Is uw
zoon/dochter ziek geeft u dit dan telefonisch door vóór half negen. Bij voorkeur tussen acht uur en
half negen.
Daarnaast vragen we u ook op tijd op school te zijn om uw kind(eren) op te halen.

Studiedag 14 oktober
Op 14 oktober is er een studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij. Wilt u gebruik maken van de bso op
deze dag, dan is de bso open als er 5 of meer betalende leerlingen aanwezig zijn. U kunt zich opgeven
via het administratief kantoor Novict, bij voorkeur per mail: stichtingspelenderwijs@novict.com of
per telefoon: 088 – 990 44 77. Als u normaal gesproken gebruik maakt van de BSO en dit deze dag
niet doet, dit graag ook even doorgeven!
De peuterspeelgroep is deze dag wél geopend.

Boekpresentatie
In de week van 23 september komt er vanuit de bibliotheek iemand op school om in iedere groep
een boekpresentatie te geven. Dit doen we om het lezen te stimuleren en de bibliotheek en onze
eigen schoolbieb te promoten. Deze boekpresentatie zal per groep ongeveer een half uur duren.

Kinderboekenweek ‘Reis mee!’
De 65ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 2 t/m 13 oktober 2019. Voertuigen staan
centraal tijdens deze Kinderboekenweek!
Tijdens het 10 dagen durende evenement zijn er in het hele land allerlei activiteiten rond het
kinderboek. Op grote schaal haken bibliotheken, het onderwijs, boekhandels en culturele centra
hierop in.

Ook het Noorderlicht besteedt aandacht
Kinderboekenweek met allerlei activiteiten:

aan

de

Mede ‘aankleden’ van de etalage van de plaatselijke boekhandel
Raadgeep& Berrevoets met zelfgemaakte werkstukken rondom
het thema door onze leerlingen;
 Openingsdans door de leerlingen;
Leerkrachten die als gast in de andere groep gaan
voorlezen.
 Ouders die voorlezen (onderbouw)
 Grote voorleeswedstrijd (bovenbouw)
www.kinderboekenweek.nl (officiële website)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Agy0kqdMBDE

(lied Kinderboekenweek 2019)

Mag ik me even voorstellen;
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Luuk Emmerink, misschien heeft u mij al gezien.
Ik ben werkzaam als LIO-student. Dit houdt in dat ik aan het
afstuderen ben van de opleiding tot meester. Ik ben te vinden op de
dinsdag, donderdag en vrijdag in groep 6B.
Als u mij tijdens of voor/na schooltijd tegenkomt op school, dan ben ik
er ook om uw vragen te beantwoorden.
Ik ben 22 jaar oud, en ik woon al ongeveer 18 jaar in Doetinchem. In
mijn vrije tijd houd ik ervan om te sporten, ik turn elke dinsdagavond
in SaZa topsporthal Doetinchem.
Ik kijk er naar uit om er een fijne en leerzame tijd van te maken, voor
mijzelf en voor de kinderen op school!
Groetjes Luuk

Graag wil ik mij even voorstellen.
Mijn naam is Karin de Boer, 51 jaar en ik volg de opleiding Pedagogisch Educatief
Professional (PEP) op de Iselinge Hogeschool. Ik woon in Gaanderen met mijn
man, twee kinderen en ons hondje.
Vorig jaar heb ik stage gelopen in groep 2/3 bij juf Mirranda en dit jaar volg ik de
kinderen verder in groep 3 bij juf Mariëlle en juf Jannie op donderdag en vrijdag.
In mijn vrije tijd wandel en fiets ik graag en geniet ik van een goed boek. Ik hoop
dat het aankomende jaar een leuk en leerzaam jaar wordt !

Onze leerlingen op pad voor de kinderpostzegelactie!
Vanaf woensdag 25 september a.s. gaan ruim 160.000 basisschoolkinderen in
Nederland op pad tijdens de Kinderpostzegelactie. Onze kinderen uit groep 8
doen ook mee. Ze zetten zich in voor kinderen die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken: voor kinderen door kinderen!
Voor wie gaan de leerlingen op pad?
Dit jaar zet Kinderpostzegels zich in voor 8.500 kinderen die in Nederland in een daklozen- of
vrouwenopvang wonen. De begeleiding in de opvang is vooral gericht op volwassenen. Voor
kinderen is er meestal weinig aandacht. Ze hebben er geen eigen kamer en geen privacy, er is
nauwelijks speelgoed, ze mogen vaak hun vriendjes niet meenemen, hebben hun huisdieren achter
moeten laten en mogen ook niet zorgeloos buiten spelen. Geen ideale omstandigheden waarin een
getraumatiseerd kind de kans krijgt zich te ontwikkelen.
Kinderpostzegels wil ervoor zorgen dat kinderen zich er beter thuis voelen en dat er goede
begeleiding voor ze is.
Leuke producten
Uiteraard kunnen er weer Kinderpostzegels worden gekocht - dit jaar met kinderboekenhelden zoals
Dik Trom, Kruimeltje en Pietje Bell erop. De rest van het assortiment bestaat uit een theepakket, een
hippe shopper, feestdagenkaarten, wenskaarten met bloemzaden, krokusbollen en een pleisterblikje
van Pluk van de Petteflet.
Daarnaast kan er dit jaar voor het eerst gekozen worden voor een eenmalige donatie voor een kind
in de daklozenopvang.
U koopt toch ook bij onze leerlingen!?
We wensen onze leerlingen heel veel succes!
Kijk voor meer informatie op www.kinderpostzegels.nl

Luizencontrole
Na elke vakantie komt het luizenpluisteam in alle groepen een controle uitvoeren. Na de
zomervakantie is het ‘luizenpluisteam’ de hele school rond geweest. Helaas is er in een aantal groepen
wel luis geconstateerd. Ouders van betreffende leerlingen hebben een rechtstreeks telefoontje gehad.
Wilt u uw zoon en dochter óók zelf met enige regelmaat controleren.
Dit geldt voor alle kinderen, groepen 1 t/m 8, want buiten de 8-wekelijkse controle blijkt dat enkele
leerlingen toch last hebben van hoofdluis. In de link hieronder een informatiefilmpje hoe u zelf een
controle kunt uitvoeren.
https://www.rivm.nl/hoofdluis

Mededelingen:
-

-

-

op zondag 22 september was de sportmarkt op het Marktplein in Doetinchem. Een hele
mooie en vooral drukke dag was het! Verenigingen hebben hun aanbod getoond aan de
kinderen uit de gemeente Doetinchem.
Op maandag 23 september hebben beide groepen 8 een clinic gehad van ‘Topper in de klas’.
Arvid, een wielrenner, heeft een presentatie gegeven over het wielrennen en na deze
presentatie gingen ze naar buiten. Daar had hij een praktijk gedeelte.
Op woensdag 25 september krijgt groep 3 een workshop ‘gezonde traktatie maken’.

