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27 – 31 januari 2020

BELANGRIJKE DATA
29 januari
Technieklokaal groep 8 A
30 januari
Technieklokaal groep 8 B
31 januari
Studiedag, kinderen vrij

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.

Berichten vanuit de Medezeggenschapsraad
Ledenwerving voor de medezeggenschapsraad
Wij zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden om deel te nemen in de MR vanaf aankomend
schooljaar 2020-2021. Wanneer u betrokken
wilt zijn bij het onderwijs van uw
zoon/dochter en hierover mee wilt denken
en praten, hopen we dat u zich aanmeldt bij
de MR.
Mocht u twijfelen dan nodigen we u uit om
een keer te komen luisteren, de MR
bijeenkomsten zijn openbaar. De
eerstvolgende bijeenkomst is op 31 maart
om 15.15 uur.
Wilt u meer informatie mag u contact
opnemen met Lotte Smit (ouder groep 1/2B)
of Mariëlle Gerritsen (leerkracht gr1,2 en gr 3).
We hopen op veel aanmeldingen voor de verkiezingen eind van dit schooljaar.

Roken
We willen de oproep van de leerlingenraad in de nieuwsbrief van mei 2019 nogmaals herhalen,
omdat wij deze vanuit de MR ook ondersteunen. Het verzoek aan ouders/verzorgers is om in ieder
geval niet bij of op het schoolplein te roken.
In de toekomst zal ook gekeken worden of wij de asbaktegel kunnen verplaatsen naar een plek
verder van de hoofdingang om het roken rondom het schoolplein minder aantrekkelijk te maken. Dit
vinden wij belangrijk om de leerlingen een goed voorbeeld te geven en het meeroken zoveel
mogelijk te voorkomen. Vanaf 1 augustus 2020 is roken in of bij openbare gebouwen per wet
verboden.
We hopen op jullie medewerking en begrip.

Parro
Vorige week liep de proefperiode met Parro af. Als team zijn wij tevreden over deze communicatie
app. Het is een mooie, overzichtelijke manier waarin in korte tijd veel informatie gedeeld kan
worden.
We hebben daarom besloten de proefperiode om te zetten in een definitieve licentie. Dit betekent
dat we vanaf nu vooral via parro met u zullen communiceren. De nieuwsbrief blijft bestaan maar zal
wel minder verschijnen.
We zijn bezig met het opstellen van gebruikersbeleid. Waarvoor wordt de app gebruikt en waarvoor
niet. Welke afspraken horen daar bij?
Dit beleid zal binnenkort met u worden gedeeld.
Voor ouders die nog geen Parro hebben geïnstalleerd mailen we bij deze nieuwsbrief nog een keer
de uitnodigingsbrief.

