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__________________________________________________________________

HET NATIONALE SCHOOLONTBIJT MET DE BURGEMEESTER

Afgelopen dinsdag was het een drukte van belang in
Noorderlicht.
We deden namelijk weer mee aan het Nationale Schoolontbijt.
Niet alleen omdat het leuk is om een keertje in de klas te
ontbijten, maar vooral om de noodzaak van een gezond
ontbijt weer onder de aandacht te brengen.
Dankzij de hulp van de COOP werden brood, krentenbollen en allerlei gezond
broodbeleg aangevoerd. Het was smullen!
Dit jaar kwam de burgemeester in een kleutergroep mee ontbijten. Hij had
speciaal zijn ambtsketen voor deze gelegenheid om gedaan. Toen het ontbijt
bijna klaar was, las de burgemeester nog een mooi verhaal voor.
Zo begon de dinsdag heel speciaal.
Gerard
________________________________________________________________________________

VERJAARDAGEN

VISITE VAN COLLEGA’S VAN KANS &
KLEUR
We kregen dinsdag en woensdag
ook visite van 30 collega’s van
andere scholen die eens wilden
kijken hoe het er in Noorderlicht
aan toe gaat. Dit jaar mochten op
de studiedag andere scholen
bezocht worden. En bij een ander
kijken is altijd leuk en leerzaam.
Voor ons een mooie gelegenheid
om te laten zien waar we trots op
zijn in Noorderlicht.
Donderdag is het onze beurt om
op andere scholen te kijken…..
Gerard

VRIJ
Vrijdag 17 november zijn de
groepen 1, 2 en de Unit vrij.

VOLGENDE INFO VRIJDAG 17
NOVEMBER. COPY MOET
BINNEN ZIJN WOENSDAG 15
NOVEMBER VÓÓR 10.00 UUR.
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13-11 Jade Meijer
gr. 7
13-11 Sanne van Mierle gr. 5
14-11 Luca Emmen
gr. 7
14-11 Faya van Wees
gr. 7
15-11 Tom Dreuning
gr. 8
16-11 Hugo Kling
gr. 2c
17-11 Senna van Dreumel gr. 8
17-11 Indy Gerrits
gr. 3
HARTELIJK GEFELICITEERD!

SINT MAARTEN OPTOCHT
Na het grote succes van vorig jaar zal er ook dit jaar weer een Sint Maartenoptocht worden gehouden vanuit Noorderlicht. In de klassen zullen weer lampionnen worden gemaakt, maar ook oudere broers en zussen mogen met een (zelfgemaakte) lampion meelopen. Na afloop
wacht er uiteraard weer een warm drankje en een traktatie voor de kinderen!
Wanneer:

Waar:

vrijdag 10 november
17.30 uur start peuters Pippeloentje
18.00 uur start kinderen van groep 1 t/m 5
start en einde optocht bij
speelplaats bij de hoofdingang van Noorderlicht
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