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__________________________________________________________________

DE SCHOOL IS WEER BEGONNEN!!

Maandag was de allereerste schooldag.
Enthousiast, maar toch wel een beetje gespannen, begonnen de kinderen aan het nieuwe schooljaar. Voor de
juffen en meesters (en voor mij) is de eerste dag ook speciaal. We moeten allemaal weer wennen.
Het nieuwe schooljaar werd gestart in de speelzaal. Alle kinderen van Noorderlicht waren aanwezig (de Paulusschool, de Unit het jonge kind en de Peuterspeelzaal). Het was fijn dat iedereen nog
wist wat het teken is om stil te zijn.
We keken naar het filmpje van Kikker en zijn vriendjes over een vreemdeling die veel
aardiger was dat de vriendjes dachten.
(Je kunt het samen nog een keer bekijken via www.youtube.nl).
Geweldig om zo veel kinderen muisstil te zien luisteren en kijken.
Nu is er al bijna weer een week voorbij. De tijd vliegt…….
Gerard
________________________________________________________________________________

CURSUS VOOR OUDERS/OPVOEDERS VAN
PUBERS

DE REGEL VAN
SEPTEMBER

De regel van de maand september die u bij beide ingangen van
de school aantreft is:
WIJ LUISTEREN NAAR ELKAAR

Aanvang cursus: woensdag 27
september van 19:00 uur tot
21.00 uur.
Zes bijeenkomsten.
Niet in de herfstvakantie.
Geen kosten.
Voor informatie en aanmelding
kunt u contact opnemen met:
Josien Warris van Meer Voormekaar,
tel. nr.: 06 39 11 41 34 of mail:
j.warris@meervoormekaar.nl
Onder het motto 'opvoeders
praten met opvoeders' organiseert Meer Voormekaar al vele
jaren een korte cursus voor ouders van pubers.
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Thema’s die aan bod komen
zijn:
 Waarom is een puber anders;
 conflicten: noodzaak of nuttig en wat kun je er aan doen
 hoe kun je gedrag van je puber veranderen;
 hoe blijf je op de hoogte van
wat je kind doet en beleeft;
 de rol van sociale media en
internet in het leven van je
kind
 alcohol, drugs: wat moet je
er mee;
 puber op vrijersvoeten;
 wat kan je doen met vragen
over: zakgeld, tijd van thuis
komen, gamen en andere
praktische zaken.
 Alle andere vragen waar ouders mee te maken hebben.
In januari start de volgende cursus. Daarvoor aanmelden kan ook
vanaf nu.

VERJAARDAGEN

SPELLETJESDAG

3-9 Sep Bhagwandas
gr. 5
3-9 Maud van Eldonk
gr. 5
3-9 Jayden Ockers
gr. 4
3-9 Sebas Pelser
gr. 8
5-9 Liza Carpaij
gr. 8
6-9 Lux Jacobs
gr. 1 C
6-9 Collin Beers
gr. 4
6-9 Nika Janssen
gr. 6B
HARTELIJK GEFELICITEERD!

Na een heerlijke vakantie is het nieuwe
schooljaar weer begonnen. De groepen
zijn ingericht en alle kinderen zijn gestart
bij hun nieuwe juf of meester.
Aan het begin van het schooljaar staat
ook altijd de spelletjesochtend voor de
peuters, kleuters en groep 3 en 4 gepland.
Dit jaar is dat op 27 september.
Op deze dag zijn er voor de kinderen op
het plein heel veel spelletjes. Van schminken tot sjoelen, van waterdragen tot lekker scheppen in de zandbak, heerlijk
springen op het springkussen of lekker knutselen in de knutselhoek en
nog veel meer. Op deze dag is het handig om uw kind kleren aan te
doen die vies mogen worden. Voor fruit wordt deze dag gezorgd. De
lunch nemen kinderen zelf mee.
Op deze ochtend hebben we veel hulp van ouders nodig om een geweldige spelletjesochtend te organiseren voor de kinderen. Natuurlijk
zijn we ook dit jaar weer op zoek naar ouders die die ochtend willen
helpen. Het is erg leuk om de kinderen te zien genieten en ook een
mooi moment om als bijvoorbeeld nieuwe ouder kennis te maken met
andere ouders.

VOLGENDE INFO VRIJDAG 8
SEPTEMBER. COPY MOET BINNEN ZIJN WOENSDAG 6 SEPTEMBER VÓÓR 10.00 UUR.

Dus wil je deze ochtend meehelpen geef je dan op bij de spelletjesdagwerkgroep. We starten om 8.30 en sluiten de spelletjesochtend af
rond 12.00 uur. Vanaf 12.00 gaan de kinderen in hun eigen groep lunchen en om 14.00 uur is de school uit. Bij ieder spelletje hebben we
begeleidende ouders nodig en er zijn wel zo’n 60 spelletjes.
De intekenlijsten waarop je kunt aangeven of je mee wilt helpen hangen vanaf vrijdag 1 september bij de verschillende groepen.
Wil je meer informatie dan kun je terecht bij:
Christa Stevens (moeder van Hailey uit groep 4-5),
Anne van den Heuvel (moeder van Maud uit groep 1-2B en moeder van
Marit uit groep 4-5),
Ilse Biemans (moeder van Veerle uit groep 1-2C en Renske uit groep
4-5),
Debby van As (moeder van Thijs uit groep 3),
Patricia Hofmans (moeder van Jesper uit groep 4) of
Denise Wessels (moeder van Lotte uit groep 4)
Met vriendelijke groet,
De spelletjesdagwerkgroep
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DIRECTIE EN REDACTIE HEBBEN VOOR DE ‘INFO’ DE
VOLGENDE REGELS OPGESTELD:
1. De redactie bestaat uit Thea Wilbrink en de directie.
2. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten.
Plaatsing gebeurt alleen na goedkeuring door de directie.
3. Via de inhoud worden ouders en leerlingen geïnformeerd over de meest
uiteenlopende zaken die met school te maken hebben.
4. Met name de ouders, kinderen, de OR, de MR, de GMR, leerkrachten en
directie worden uitgenodigd artikelen aan te leveren die voor de informatie voorziening van wezenlijk belang zijn.
5. Verslagen van kinderen worden geplaatst via de inforedactie.
6. Artikelen die een zeker kritisch karakter hebben naar personen toe
zijn minder geschikt voor plaatsing, andere trajecten hebben hiervoor
de uitgesproken voorkeur.
7. Wanneer er individuele personen gecomplimenteerd moeten worden
doen wij dit bij voorkeur persoonlijk en direct.
8. Mededelingen van buiten de school houden wij kort zodat de verhoudingen niet verstoord worden.
9. Niet geplaatst worden:
 Anonieme inzendingen, hoe interessant de inhoud ook mag zijn
 Artikelen met een commerciële insteek
 Geschreven artikelen
10. Ouders van onze school die willen adverteren in de wekelijkse info kunnen contact opnemen met de directie.
11. Inzendingen dienen te gebeuren via de e-mail:
Thea.Wilbrink@kansenkleur.nl
12. Alle inzendingen moeten woensdagmorgen vóór plaatsing om
uiterlijk 10 uur binnen zijn.
Bij te late inlevering volgt plaatsing een week later.
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