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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.

Vogelhuisjes aan de eikenbomen
Binnenkort wordt het voorjaar en gaan we weer last krijgen van de eikenprocessierups. Nu is het zo
dat kool – en pimpelmezen maar ook boomklevers hun jongen grote aantallen rupsen voeren. Om de
rupsenvreters te helpen gaan we samen met de BUHA grote hoeveelheden nestkasten ophangen aan
de eikenbomen op het plein en in de buurt van school.
BUHA heeft gezorgd voor een voorbeeld nestkastje en op maat gezaagd hout. De kinderen van groep
6 en 7 zijn vrijdagmiddag begonnen met de nestkastjes in elkaar zetten. Totaal worden er een stuk of
40 gemaakt. De eerste nestkastjes zijn al opgehangen door BUHA medewerkers. We hopen op deze
manier minder last te gaan krijgen van de eikenprocessierupsen!
Wat een mooie samenwerking tussen BUHA en de kinderen van het Noorderlicht!

Letterfeest in groep 3
Na kern 6 van Veilig Leren Lezen is het tijd om het letterfeest te vieren. De kinderen hebben dan alle
letters en dubbelklanken geleerd. Dus tijd voor een ‘letter zoek spel’ door de school en een gezellige
middag met papa’s, mama’s en andere familie van de kinderen in groep 3.
Aan het eind van de vrijdagmiddag kregen de kinderen natuurlijk
hun letterdiploma mee naar huis.
Gefeliciteerd, leeskanjers van groep 3!

Contactmiddagen/-avonden
In de week van maandag 17 februari t/m donderdag 20 februari zijn er weer oudergesprekken gepland
a.h.v. de toetsen die momenteel afgenomen worden bij alle leerlingen. Binnenkort kunt u zich via
PARRO inschrijven voor deze contactmomenten. Tijdens deze gesprekken wordt het eerste rapport
toegelicht met o.a. de uitslagen van de gemaakte toetsen, het welbevinden in de groep en overige
zaken die van belang zijn voor u en uw zoon/dochter.
De gesprekken plant u zelf met de gespreksplanner van Parro.
Vanaf donderdag 06 februari staat de gespreksplanner open en kunt u zelf uw gesprek inplannen. U
kunt plannen tot donderdag 13 februari om 18.00 uur.
Wij verzoeken u om broertjes en zusjes in te plannen op dinsdag 18 februari. Dan zijn alle
leerkrachten op school.

Parro
Zoals u hierboven kunt lezen plannen we de gesprekken met Parro. Nog steeds heeft niet iedereen
Parro geïnstalleerd.

Zoek op ‘Parro’ in:

Computer of Windows Phone? Ga naar talk.parro.com.

Inspectiebezoek 11 februari
Op dinsdagmorgen 11 februari bezoekt onderwijsinspecteur de heer Reijnen het Noorderlicht. Hij zal
in de ochtend in 4 groepen een les bijwonen en daarna met leerkrachten, directie en intern begeleiders
een gesprek voeren. De inspecteur komt kijken naar onze manier van lesgeven.
Het is een thema onderzoek. Dit wil zeggen dat de inspecteur geen verslag maakt maar de informatie
gebruikt voor de landelijke uitgave ‘ Staat van het Onderwijs’. De Staat van het Onderwijs verschijnt
jaarlijks in april.

Studiedag 14 februari
Op vrijdag 14 februari houden wij de derde studiedag van dit schooljaar. We gaan die dag met elkaar
alle resultaten van de cito toetsen bespreken.
De kinderen zijn die dag vrij!

