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In dit nummer: 

Agenda 
 
Vr. 22 feb. - Studiedag, leerlingen vrij 
Ma. 25 feb. - Voorjaarsvakantie 
t/m vr. 1 mrt. 
Wo. 6 mrt. - LOL 
Do. 8 mrt. - Portfolio 2 mee 
Do. 14 mrt. - Voortgangsgesprekken 
Vr. 15 mrt. - Stakingsactie, school gesloten 
Di. 19 mrt. - Voortgangsgesprekken 
Vr. 29 mrt. - Studiedag, leerlingen vrij 
Vr. 12 april - Sportdag/Koningsspelen, 
     Leerlingen 12.00 vrij 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
De voorjaarsvakantie is voor de kinderen vandaag ingegaan. Allen een heel leuke en 
gezellige week toegewenst! Tot maandag 4 maart! 
 
U heeft deze week via de mail een brief van het Unicoz bestuur ontvangen over de op 
handen zijnde stakingsactie van 15 maart.  
Ik deel u mede dat Het Noorderlicht meedoet aan de stakingsactie en dus op             
15 maart dicht zal zijn. Wij zijn ons er terdege van bewust dat dit voor uw eigen     
organisatie en planning ook veel betekent. Echter gezien de problematieken die zich 
voordoen in het onderwijs willen wij een duidelijk statement maken:  de toekomst 
van het onderwijs in Nederland op deze manier georganiseerd en gefinancierd staat 
onder druk! 
 
Met vriendelijke groet,  
Corrie Baas 
 

Verzoek buurtbewoners 
 

Onderwerp:  Kapotte parkeerbeugels van de bewoners  
 
Vanuit het bestuur van de VvE Edelweiss een vriendelijk     
verzoek aan alle ouders die met de auto achter ons gebouw 
hun kinderen komen halen en brengen: wilt u s.v.p. niet meer 
tegen de beugels aanrijden die omhoog staan. 
Het is verscheidene malen gebeurd helaas, en dit kost de VvE 
steeds aardig wat geld. Bovendien is alles achter en tussen de 
beugels privé terrein. 
 
Vriendelijke groeten 

Namens het bestuur 
Mevr CGM Hol-Sluimer, voorzitter. 
 



Bee-Bot  
 
Bij de kleutergroepen hebben we er sinds kort een huisdier bij! 
Een Bee-Bot waarmee we taal en rekenspelletjes kunnen doen. 
We leren de Bee-Bot zo te programmeren dat hij zelf naar het goede 
plaatje toe gaat! 
Hiervoor moeten we goed kijken, tellen en samenwerken. Hij is heel lief 
en luistert goed. 
We hebben de twee Bee-Bots gekregen van Stichting Vrienden van het 
Noorderlicht.  
Namens de kleuters, heel erg bedankt! 

Prietpraatje 
 
Kind: “Juf, wil je even mama’s naam op deze tekening                         
            zetten” 
Juf:    “Ja hoor, hoe heet ze?”  
Kind: “MAMA!” 

Oproep 
 
Mocht u thuis nog theedoeken of handdoeken      
hebben liggen die u niet meer gebruikt, wij houden 
ons aanbevolen.   
Dank alvast. 

Juffen– en meesterfeest 
 
Vandaag was het feest op school; de meester en alle juffen vierden hun verjaardag. 
In de aula hebben de kinderen vanmorgen de leerkrachten toegezongen. De juffen en de meester zelf hebben 
ook een prachtig optreden gegeven, zij hebben echt talent hiervoor en daar zongen ze dan ook over. 

Bijlagen: 
 
 Flyer Bink Powerboost: Jouw kind sterker in zijn of haar schoenen! 
 Nieuwsbrief nr. 9: Passend Onderwijs voor ouders/verzorgers 
 Informatie golfevenement Golfbaan Bentwoud 


