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BELANGRIJKE DATA
Donderdag 5 december
Sinterklaas op het Noorderlicht. 12.00 uur vrij.
11 december en 18 december
Technieklokaal groep 7 a en b.
Donderdag 19 december
Leerlingen om 12.00 uur vrij. Kerstviering ‘s avonds
Vrijdag 20 december
Om 12.00 uur start de Kerstvakantie voor alle leerlingen

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.

Meedoenarrangement.
Komt u voor het Meedoenarrangement in aanmerking dan kunt u hier de ouderbijdrage én de
schoolreis mee betalen.
Het Noorderlicht ontvangt 80% van het bedrag op het afhaalbewijs, wij berekenen dan ook 80% van
het bedrag .
Ieder kind heeft per kalenderjaar € 60,- = 150 punten te besteden voor de basisschool.
Iedere donderdag kunt u terecht op het financieel spreekuur van Het Noorderlicht van 11.00 – 12.00
uur. Daar kan men u helpen met het ophalen en printen van afhaalbewijzen van het
Meedoenarrangement.
Wij verzoeken u om direct het aangegeven aantal bonnen in één keer in te leveren. Dit i.v.m. de
administratieve verwerking.

Vertrouwenspersonen OBS het Noorderlicht
In onze schoolgids hebt u kunnen lezen dat wij als school willen zorgen voor een veilige plek voor alle
kinderen. Toch kan het voorkomen dat een leerling of een ouder een probleem heeft met of een
klacht heeft over iets wat de school betreft. In eerste instantie vragen we u dit te bespreken met de
betreffende leerkracht.
Sommige problemen liggen heel gevoelig zoals pesten, discriminatie of mishandeling.
Voor dit soort zaken hebben we op school vertrouwenspersonen. Bij deze personen kunnen
leerlingen en ouders terecht als het lastig is om over te praten. Bij ons op school hebben we drie
vertrouwenspersonen.
Bij hen kunt u een afspraak maken voor een gesprek over school gerelateerde problemen of
klachten.
Werkdagen Nardie van den Boom: woensdag, donderdag en vrijdag,
werkdagen Hedwig Keurentjes: maandag dinsdag en woensdag en
werkdagen Bianca Bezema: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Denk mee in de GMR
Zowel in onze scholen als in Scholengroep IJsselgraaf is het belangrijk dat er mensen meedenken
over het beleid en de keuzes die gemaakt worden. Dit meedenken kan op de school in de
medezeggenschapsraad (mr) en in de scholengroep in de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (gmr). Net als in de mr zitten in de gmr personeelsleden en ouders. Zij
adviseren de bestuurder over verschillende organisatorische zaken, de verdeling van de financiën
over de scholen en de stichting, de hoeveelheid medewerkers op de scholen, het samengaan van
scholen, het ontwikkelen van de organisatie, kortom over allerlei zaken vanuit de scholengroep die
een effect hebben op de scholen en daarmee dus op het onderwijs.
In het afgelopen jaar hebben we dit als klein team gedaan, bestaande uit twee ouders en twee
leerkrachten. Om goed invulling te kunnen geven aan medezeggenschap zijn we op zoek naar
betrokken ouders en leerkrachten die met elkaar en met de bestuurder een verdere impuls willen
geven aan de organisatie. Heb je affiniteit met financiën of met kwaliteitsbeleid of wellicht heb je
vooral veel zin in ontwikkeling? Dan nodigen we je graag uit om je bijdrage te leveren. Ervaring in het
onderwijs is absoluut geen noodzaak, juist de ervaring van buiten maakt dat we met elkaar tot
nieuwe inzichten kunnen komen.
Wil je meer informatie over wat het inhoudt? Kom gerust een keer een vergadering bij wonen, maar
bellen met de voorzitter, Martine Klanderman, mag zeker ook (obs Mozaïek 0314-365052, op
ma/di/wo).

