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BELANGRIJKE DATA
7 t/m 11 oktober
Omgekeerde oudergesprekken
Maandag 14 oktober
Studiedag, alle leerlingen vrij
21 t/m 25 oktober
Herfstvakantie

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.

Contactmiddagen/-avonden
In de week van maandag 7 t/m donderdag 10 oktober zijn de omgekeerde oudergesprekken gepland.
Vanaf vandaag, 30 september, kunt u zich weer digitaal inschrijven voor deze contactmomenten.

Studenten sport en bewegen
Wij zijn Lucas, Lynn en Erin (van links naar rechts). Wij zijn bijna ieder maandagmiddag aanwezig op
het Noorderlicht. Wij organiseren dit schooljaar de Koningsspelen. In aanloop daar naartoe
organiseren we ook de Pietengym en een volleybal clinic voor groep 8.

Talentontwikkeling
Op het Noorderlicht vinden we het van belang om alle
kinderen handvatten te geven om hun houding,
vaardigheden en talenten te ontwikkelen. De kinderen
worden hiermee eigenaar van hun leren en leerproces.
De afgelopen jaren hebben we onderzocht wat de
specifieke onderwijsbehoeften zijn van kinderen die
cognitief getalenteerd zijn. Deze onderwijsbehoeften
zijn op een aantal punten anders dan van andere
kinderen. Ze hebben een iets andere aanpak nodig en
ook de mogelijkheid om zich te kunnen spiegelen aan
andere kinderen in een groep met gelijkgestemden.
Om ook deze kinderen een passend onderwijsaanbod te
bieden hebben we binnen stichting IJsselgraaf de
talentklas ontwikkeld.
De intern begeleiders, leerkrachten, leerkracht van de
talentklas en de specialist cognitief talent hebben meerdere keren met elkaar om tafel gezeten en
kinderen geselecteerd op basis van leervoorkeuren, intelligentie, persoonskenmerken en leerdoelen.
Ook van het Noorderlicht gaat er een leerling naar de talentklas. De klas start 1 oktober op OBS de
Huet. De kinderen gaan 30 dinsdagen naar de talentklas.

Even voorstellen…
Mijn naam is Tessa van Dijk en ik woon in Doetinchem. Na ruim 10 jaar bedrijfsleven, waarbij ik als
Productmanager werkte aan de ontwikkeling van het productassortiment, heb ik besloten het roer
om te gooien: ontwikkeling van producten is leuk, ontwikkeling van kinderen is veel interessanter! Ik
heb daarom mijn baan opgezegd en ik ben in september met de verkorte versie van de deeltijd PABO
gestart op het Iselinge.
Op maandag- en woensdagavond zit ik weer in de schoolbanken. Verder ben ik getrouwd met Jeroen
en samen hebben we 3 jongens van 8, 6 en 2 jaar oud. Ik sport 2x per week, klets bij met
vriendinnen, ga lekker uit eten of doe gewoon even helemaal niks… een kop thee en een spannend
boek, heerlijk!
Mochten jullie meer over mij willen weten: op maandag en donderdag
draai ik mee in groep 1-2, bij juf Anoeska. Een heel ander vakgebied, maar
ik geniet enorm van de school en jullie kinderen. Leuk om elke dag weer
zoveel nieuwe dingen te leren.
Graag tot ziens op het Noorderlicht!

Hoi allemaal!

Ik ben Sebastiaan Demirov, ik ben 20 jaar oud en ik woon in Terborg. Ik
zit in het derde jaar van de Pabo op Iselinge Hogeschool in Doetinchem.
Vanaf de eerste schooldag loop ik stage in groep 4/5a bij juf Yet. Iedere
maandag en dinsdag ben ik te vinden op Het Noorderlicht en af en toe
ben ik er de hele week. In mijn vrije tijd spreek ik vaak af met vrienden.
Ik heb veel zin in dit aankomende jaar en hoop natuurlijk veel te leren!

Beste Ouders/verzorgers,
Ik ben Kaylee Schaaf en ben 18 Jaar. Momenteel loop ik stage hier op het Noorderlicht op de
donderdag en vrijdag in groep 4B.
Aangezien vele van jullie mij nog niet zullen kennen, vertel ik even wat over mijzelf. Ik doe de
opleiding onderwijsassistent op het Graafschap College en zit nu in mijn 3de jaar. Dit is ook meteen
mijn examenjaar. Momenteel heb ik al een aantal weken stage gelopen hier en ik heb het nu al erg
naar mijn zin. Ook leer ik de kinderen steeds beter kennen en zij mij ook. Dit is altijd even wennen
voor de kinderen aangezien ik een nieuw gezicht voor ze ben.
Mijn interesses liggen vooral bij het begeleiden van kinderen en ze op hun eigen niveau wat leren. Dit
vind ik erg belangrijk. Ook zal ik vooral op de donderdag en vrijdag Wendy ondersteunen/assisteren
in de lessen waar nodig. Zoals groepjes begeleiden voor de vakken taal, rekenen, lezen en spelling.
Verder vind ik een goede sfeer in de klas ook belangrijk en dat is gelukkig in groep 4B zeker aanwezig.
Mijn Stageperiode duurt tot 31 Januari en daarom zullen jullie mij vast nog wel eens voorbij zie
komen.
Mochten jullie nog vragen voor mij hebben, stel ze gerust.

Hallo allemaal,
Mijn naam is Wendy Zweers en samen met André en onze 2 kinderen woon ik in Wehl.
In februari van dit jaar ben ik gestart met de opleiding ad Pedagogisch Educatief Professional op
Iselinge Hogeschool in Doetinchem.
Misschien heeft u mij al eens gezien, afgelopen schooljaar heb ik stage gelopen in groep 4 bij juf Yet.
In dit nieuwe schooljaar ben ik op de maandag en dinsdag te vinden in groep 3 bij juf Janny. Het
enthousiasme van de kinderen maakt mij blij en ik vind het mooi om de kinderen op verschillende
vlakken te mogen ondersteunen bij hun ontwikkeling. Ik kijk er naar uit er samen een leuk en
leerzaam jaar van te maken.
Groetjes Wendy

Schoolstart.online
Voor nog meer belangrijke data per groep, huiswerkoverzicht, handige filmpjes en nog véél meer, kijk
snel op https://hetnoorderlichtdoetinchem.start.me/p/3gawEJ/startpagina.

Beste ouders/ verzorgers,
St. HomeSpot richt zich op tieners tussen de 11-15 jaar. HomeSpot wil jongeren een plek en een
mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen en daarbij in een ontspannen setting andere te
ontmoeten. We willen een plek zijn waar de jongeren zich welkom, gezien en geaccepteerd voelen.
We zitten in de kelder van het Trefpunt in wijk noord. In de
kelder hebben we een sportgedeelte, huiswerkruimte,
knutselplek en een pooltafel. Het is gratis voor de tieners
om te komen. De initiatiefnemers werken in het onderwijs
en in de fitness en zetten zich daarnaast in voor HomeSpot.
We zijn op woensdag/ donderdag open van 16:00- 18:00.
Afhankelijk van het aantal vrijwilligers zijn we ook op
woensdag en donderdag avond open van 19:00- 20:30.
We starten met een inloop gevolgd door choose it, waarbij de tieners een activiteit in groepjes gaan
doen. Af en toe zullen we ook samen eten met de tieners. Dit staan dan aangegeven op sociale
media of wordt gedeeld in de HomeSpot appgroep.
De tieners zijn welkom om een keer te komen kijken en andere vrienden mee te nemen.
Ook bent u als ouder welkom om kennis te komen maken en de plek te bekijken.
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