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14 oktober t/m 18 oktober 2019

BELANGRIJKE DATA
Maandag 14 oktober
Studiedag, alle leerlingen vrij
21 t/m 25 oktober
Herfstvakantie, alle leerlingen vrij (ook peuterspeelgroep )
Maandag 28 oktober
Eerste schooldag na de 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.

Gevonden voorwerpen
Er zijn de afgelopen tijd weer de nodige voorwerpen op school blijven liggen en niet opgehaald.
Bij de hoofdingang van de school staat een tafel waarop de gevonden voorwerpen klaarliggen. Mist u
iets van uw zoon/dochter kijk dan even op die tafel. Alles wat er vrijdag nog ligt gaat naar een goed
doel.

Wintertijd
Op 27 oktober gaat de wintertijd weer in. De klok gaat van 03.00 uur naar 0.2.00 uur. Denkt u nu
alvast aan goed werkende verlichting op de fiets van uw kind zodat hij/zij goed zichtbaar is in het
verkeer! Auto’s zien uw zoon/dochter anders echt niet!

Luizencontrole
Na elke vakantie komt het luizenpluisteam in alle groepen een controle uitvoeren. Wilt u uw zoon en
dochter óók zelf met enige regelmaat controleren. Dit geldt ook zeker voor de oudere kinderen, 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.
In de week na de herfstvakantie wordt de hele school weer gecontroleerd.
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis/Informatiemateriaal/Voorlichtingsfilm over_
hoofdluis/RIVM_Hoofdluisvideo

Kinderboekenweek 2019
De afgelopen 2 weken heeft het lezen centraal gestaan op
Het Noorderlicht. Het thema was reis mee!
Groep 1/2 heeft genoten van het vele voorlezen. Zowel
groep 6/7 als groep 8 zijn beneden geweest om mooie,
spannende en soms grappige boeken voor te lezen. Ook veel
ouders en een oma kwamen een momentje voorlezen en dat
vonden wij zo fijn dat we dit graag vaker willen doen in het
komende jaar!
Dank jullie wel allemaal voor het voorlezen en wie weet zien
we jullie nog een keer terug dit jaar!
De afsluiting van de Kinderboekenweek werd gehouden met een voorleeswedstrijd. Bij groep 5 en 6
is Almutasem uit groep 6b de grote winnaar geworden. In groep 7 en 8 is Fernando uit groep 8a de
winnaar van Het Noorderlicht.

Aanmeldingen vanuit de peuterspeelgroep
Op het moment dat uw peuter ruim 3 jaar oud is, is het tijd om te oriënteren op een basisschool. Om
te starten op de basisschool moet er een aanmeldformulier bij de basisschool ingeleverd. Oók de
peuters die in onze eigen peuterspeelgroep Het Noorderlicht zitten moeten zich nog wel officieel
aanmelden bij basisschool Het Noorderlicht. Het aanmeldformulier kunt u krijgen via de leidsters van
de peuterspeelgroep of bij de directie van Het Noorderlicht.

Herfstvakantie
Vrijdag 18 oktober om 14.00 uur start de herfstvakantie voor alle leerlingen van basisschool Het
Noorderlicht en peuterspeel-groep Het Noorderlicht.
We wensen u allemaal een fijne week toe!
Graag zien we u weer op maandag 28 oktober om 8.30 uur.

