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BELANGRIJKE DATA
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
6 januari 2020
08.30 eerste schooldag in nieuwe jaar

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.

Kerst op Het Noorderlicht
De school is door een aantal ouders en collega’s
mooi in kerstsfeer gebracht! Ook dit jaar willen we
gezellig samen eten tijdens een kerstdiner op
donderdagmiddag 19 december. Vanaf 17.15 uur
ligt de rode loper klaar en zijn alle kinderen welkom
in de klas om hier gezellig met klasgenoten en
leerkrachten te genieten van een sfeervol diner.
Hiervoor vragen we u om hapjes te maken.
Vanaf dinsdag 10 december hangt er bij de klas van uw kind een inschrijflijst in de vorm van een
kerstboom. Hier kunt u samen met uw kind een gerechtje opschrijven. Zoet, hartig of een toetje.
Wees lekker creatief.
Om te voorkomen dat schalen sneuvelen of achterblijven, vragen wij of de kinderen hun lekkers te
serveren op zilveren wegwerpschalen o.i.d.

Dit is óók makkelijk tijdens het opruimen van het Kerstdiner. Voor het kerstdiner graag ook een
bord, een beker en bestek meegeven aan uw kind. Liefst in plastic tas met naam.
TIP!!!! Wegwerpschalen zijn bij de Action verkrijgbaar voor €0,99 per 2 schalen.
Wij kijken uit naar een gezellig kerstdiner!
Alle leerlingen zijn donderdag 19 december om 12.00 uur vrij.
’s Avonds worden de leerlingen weer om 17.15 uur op school verwacht voor een gezellig samenzijn.
Om 18.15 kunt u uw kind in de klas weer ophalen.
Vrijdag 20 december start de Kerstvakantie om 12.00 uur.
Maandag 6 januari start de 1e schooldag in het nieuwe jaar weer om 8.30 uur.

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.

Luizencontrole
Na elke vakantie komt het luizenpluisteam in alle groepen een controle uitvoeren.
Wilt u uw zoon en dochter óók zelf in de Kerstvakantie 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

