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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

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 en verzorgers van groep 1 en 2
Nu het buiten weer kouder wordt is het belangrijk dat we onze jassen weer goed aan en dicht doen.
Het blijkt dat veel jonge kinderen hier nog veel moeite mee hebben, dus hebben wij een verzoek aan
u om dit thuis met uw kinderen te oefenen.
Ook het aan- en uitkleden voor de gymlessen en de sokken en schoenen zelf aandoen is voor veel
kinderen nog best moeilijk. voor de juf is het niet mogelijk om alle kinderen te helpen. Dan komen
we niet meer aan de gymles toe.
Zou u het zelfstandig aan- en uitkleden, de sokken en schoenen aandoen ook thuis willen oefenen
met ze.
Namens de juffen en de meesters van de onderbouw hartelijk dank.

Ouderhulp.
Zoals ieder jaar zijn we ook dit schooljaar weer op zoek naar ouders die de school kunnen
ondersteunen. U doet ons een groot plezier om, bijvoorbeeld te helpen bij het handvaardigheid
circuit op de vrijdagmiddag, begeleiden op de fiets naar verschillende activiteiten, vervoer met de
auto of controlepost zijn met het verkeersexamen.
Denkt u er vast over na, tijdens de oudergesprekken zal de leerkracht hierop terugkomen.

Schaaklessen.
Deze week ontvangen de leerlingen uit groep 4-8 een folder met informatie over schaaklessen.
Na de herfstvakantie vinden er op 10 woensdagmiddagen na schooltijd schaaklessen plaats op OBS
Hagen. Het gaat om lessen van een uur. Alle informatie staat in de folder.

Wieltjesdag.
De groepen 1,2 en 3 houden als afsluiting van de Kinderboekenweek op vrijdagmiddag 11 oktober
“Wieltjesdag”.
In de groepen is aandacht besteed aan de verschillende vervoersmiddelen.
De kinderen mogen speelgoed met wieltjes meenemen.
Bij droog weer mogen dat stepjes, skeelers, rolschaatsen of andere kleine wieltjes zijn, waar de
kinderen buiten op het plein mee mogen spelen.
Bij regen speelgoed meenemen zoals: auto's, vliegtuigen, motors, campers, trein etc. waar binnen
mee gespeeld mag worden.
Wel graag even de naam erop zetten!

