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BELANGRIJKE DATA
11 maart:
studiedag. Kinderen zijn die dag vrij
01 april:
studiedag groep 1, en 1-2. Kinderen uit die groepen 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.

Corona virus
Gisteren heeft u van onze bestuursvoorzitter een brief ontvangen mbt het coronavirus. Per abuis is in
de brief een onjuist telefoonnummer opgenomen. U vindt de brief met het juiste telefoonnummer nog
een keer bij deze nieuwsbrief.
Ook de GGD informeert u met onderstaande informatie over het coronavirus:
Het coronavirus is in het nieuws. De informatie hierover is soms uitgebreid. GGD NOG geeft met deze
brief uitleg over jouw situatie.
Wat is er aan de hand?
Misschien kom jezelf, of iemand uit jouw omgeving, terug uit een land of een gebied waar het
coronavirus heerst. Iedereen kan gewoon weer naar de (kinder)opvang, school of werk als zij niet ziek
zijn.
Mag dat?
Ja, dat mag. Als je niet ziek bent, ben je geen risico voor je omgeving. Je kunt dus gewoon naar de
(kinder)opvang, school of werk gaan. Dit is Nederlands beleid.
Wat als je ziek wordt?
Als je koorts, hoest- of benauwdheidsklachten hebt, mag je niet naar de (kinder)opvang, school of
werk. Je moet dan bellen met de huisarts. De huisarts kijkt wat er gedaan moet worden.
Wat kun je zelf doen?
Het is belangrijk te letten op goede hand en hoesthygiëne. Zo voorkom je allerlei ziektes. Dit doe je
door:
•
•
•

handen wassen met zeep
niezen/hoesten in de elleboog
papieren zakdoekjes te gebruiken

Heb je vragen?
Kijk dan op de site van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus
Met vriendelijke groet,
Afdeling Infectieziekten
GGD Noord- en Oost-Gelderland

GMR voltallig
Aan het begin van dit jaar kampte de GMR met onderbezetting. Daarom hebben we een oproep
gedaan tijdens de avond over ons nieuwe Koersplan en een bericht in de nieuwsbrief van onze
scholen geplaatst. De reacties waren boven verwachting en er hebben zich zeven nieuwe leden
gemeld. Daar zijn we heel erg blij mee.
Met deze nieuwe leden is de bezetting weer helemaal op orde. De GMR bestaat uit de volgende
leden:
Ouderleden
Arjan Geurtsen
Esther Verberne
Jorda Ter Brugge
Jeroen Huisintveld
Joost Wessels
Personeelsleden
Max Ruesink
GertJan Coenraadts
Lieke Fiorenza-Legebeke
Tineke Harkink
Martine Klanderman

Hogenkamp
Wis en Wierig
Mozaïek
De Klimtoren
Mozaïek
Mozaïek
De Wetelaar
De Wetelaar
De Huet
Mozaïek

Binnenkort zullen we gezamenlijk een cursus volgen om als GMR zo effectief mogelijk te werken.
Belangrijk aandachtspunt voor de komende periode is het oppakken van de contacten met de MR’en
van alle scholen.
We zijn blij dat we met deze groep enthousiaste leden aan de slag kunnen om personeel en ouders
te vertegenwoordigen in de communicatie met de stichting. Voor de toekomst is het wenselijk om de
samenstelling over meerdere scholen/gemeenten te verdelen.

Studiedag groep 1 en groep 1-2 a en b
Op 1 april hebben de leerkrachten van de groepen 1 en 1-2a en 1-2b een studiedag. De kinderen van
deze groepen zijn die dag vrij. Let op: Deze studiedag is helaas niet opgenomen in de schoolkalender.
Onze excuses daarvoor.
Voor groep 3 t/m 8 is die dag gewoon school.

Nieuwsbrief Arabisch en Engels
Het is mogelijk de nieuwsbrief te vertalen naar een aantal andere talen. Met ingang van deze week
doen we een proef om de nieuwsbrieven te vertalen naar Arabisch en Engels. Sommige woorden
blijven in het Nederlands staan omdat deze niet herkend worden door het vertaalprogramma.
De vertaling is mogelijk niet geheel nauwkeurig.
De directie van het Noorderlicht kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de vertaalde
weergave.
Parro berichten kunnen niet vertaald worden!

