Mei 2022

Kalender Mei 2022
Datum

Activiteit

Donderdag 26 mei en Vrijdag 27 mei Hemelvaart

(de leerlingen zijn deze dagen vrij)
Woensdag 25 mei

Verjaardag
Juffrouw Ilham JK is jarig

Zaterdag 28 mei

Verjaardag
Meneer Jordy is jarig
Wilt u alvast andere belangrijke data zien zoals studiedagen en
vakanties, klik hier.

Maand info Klasbord
Beste ouders / verzorgers,
Het is al een hele tijd geleden dat u een Noorderflits ontvangen heeft.
Dan komt omdat de meeste informatie meteen met u gedeeld wordt via Klasbord.
Wij zijn daarom ook nog zoekende of we de Noorderflits wel of niet moeten handhaven of een
maandelijkse schoolbrede update via Klasbord gaan sturen.
Toch even wat belangrijke informatie via de mail
Handel with Care
Sinds 11 april werkt onze school mee aan project “Handle with Care”
Handle with Care is een samenwerking tussen Veilig Thuis, scholen en leerplicht.
Bij deze samenwerking streeft men ernaar om na ernstig huiselijk geweld al de
volgende schooldag steun te bieden op school voor het kind. Simpel, snel, in een
vertrouwde omgeving, en van grote waarde voor het kind. Deze informatie
wordt ook op een kindvriendelijke manier aan de leerlingen verteld in de
afgelopen en komende week. Ze krijgen dan ook een brief mee naar huis zodat
u weet dat ze het in de klas besproken hebben.
Meer informatie vindt u op: https://www.augeo.nl/handle-with-care
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Wijziging in de schoolgids; vrijwillige ouderbijdrage
Er heeft een wijziging plaatsgevonden in onze schoolgids rondom het onderwerp; Vrijwillige
ouderbijdrage. Deze wijziging is terug te vinden in de schoolgids. Deze zal opnieuw geüpload worden
op onze website www.sbonoorderlicht.nl
Als school vragen wij voor het schoolprogramma geen ouderbijdrage. Noorderlichtl vraagt wel een
vrijwillige ouderbijdrage voor het jaarlijkse schoolreisje en het schoolverlaterskamp. Kinderen van wie
de ouders de bijdrage niet kunnen betalen, worden niet uitgesloten van deelname aan activiteiten.

Uitnodiging

