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    In dit nummer: 

Agenda 
Di. 17 maart - Studiedag 
Do. 19 maart - Kangoeroewedstrijd 
Ma. 23 maart - MR-vergadering 
Wo. 8 april - Paasviering Oosterkerk 
    Paaslunch in groep 
Vr. 10 april - Goede Vrijdag, 
    school gesloten 
Ma. 13 april - Tweede Paasdag, 
    school gesloten 
Wo. 15 april en 
Do. 16 april - IEP eindtoets groep 8 
Vr. 17 april - Sportdag / 
    Koningsspelen 

 
Aangepaste schooltijden sportdag/koningsspelen vrijdag 17 april (herhaling) 
 
Vanwege een andere locatie voor de sportdag voor de groepen 3 t/m 7 ten 
opzichte van de vorige jaren, zijn de schooltijden van de sportdag op vrijdag 17 
april veranderd.  
Onderstaand de tijden voor de verschillende groepen, zodat u hier alvast rekening 
mee kunt houden. 
 
Groep 1/2  : Sportdag op school van 08.30 uur tot 12.00 uur.  
     Ouders van de groepen 1/2 brengen hun kind naar school. 
 
Groep 8  : Drakenbootvaren bij het Noord Aa van 08.15 uur tot 12.00 uur. 
     De kinderen verzamelen ‘s morgens vroeg al op school en          
     vertrekken vanaf school om 08.15 uur op de fiets met hun  
     eigen leerkracht naar het Noord Aa. De kinderen zijn om 
     12.00 uur weer terug op school. 
 
Groepen 3 t/m 7 : Sportdag bij en rond de sportvelden van Ayers Rock in de wijk 
     Meerzicht van 09.00 uur tot 13.00 uur.  
     Ouders brengen en halen hun kind van groep 3 t/m 7 zelf bij 
     Ayers Rock. Hoe de kinderen van groep 3 t/m 7 die deze dag 
       bij de BSO zitten bij Ayers Rock komen, wordt later nog 
     gecommuniceerd. 
 
Over de verdere invulling van de sportdag ontvangt u op een later tijdstip meer 
informatie. 

Leuk nieuws 
 

Juf Nicole en haar man Xander zijn op 11 maart de trotse ouders geworden van een  
dochtertje, Bowie Lola Michon. Moeder en dochter maken het goed. 
Van harte gefeliciteerd en veel liefde en geluk met elkaar. 
 
 
 



 

 

Herinnering ouderbijdrage 
 

Van de ouderraad ontvingen wij het bericht dat voor ongeveer 200 kinderen de ouderbijdrage inmiddels betaald 
is. Mocht de betaling even aan uw aandacht ontsnapt zijn, dan verzoeken wij u alsnog de bijdrage aan de 
ouderraad over te maken. Voor kinderen die na de voorjaarsvakantie op school zijn gekomen, hoeft maar de helft 
betaald te worden. 
 
Met deze bijdrage kan de OR leuke activiteiten organiseren voor alle kinderen van Het Noorderlicht, zoals de 
Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het Paasontbijt en zorgdragen voor versnaperingen op 
o.a. sport- en speldagen. 
 
De hoogte van deze bijdrage bedraagt € 30,00 per leerling. 
Wij verzoeken u, dit bedrag over te maken op rekening NL18 ABNA 0429 718 772 t.n.v. OR Het Noorderlicht o.v.v. 
ouderbijdrage naam + groep van uw kind(eren). 
 
U kunt natuurlijk ook gebruik maken van de betaalapp in de Noorderlicht schoolapp. Wanneer u in deze app 
“betaling” aanklikt, wordt u vanzelf naar het digitaal betalen doorverwezen. 
 

Cultuur op school 
 
Een gedicht van de poëzie-kalender van het CKC: 

 

IK BEN NIET BANG 

Ik ben niet bang voor spinnen 
en ik ben niet bang voor muizen 
Ik laat nooit stiekem scheetjes 
en ik heb nooit last van luizen. 

 
Ik ben niet bang in ‘t donker 
en ik plas nooit in mijn bed. 

Ik zit op gym, op voetbal, 
op toneel én op ballet. 

 
Ik heb nooit last van heimwee 

als ik ergens ga logeren 
Ik slaap ook echt al lang niet meer 

met knuffels en met beren 
 

Ik durf al in het diepe 
en ik duik al van de hoge 

en of je het gelooft of niet:  
‘t is allemaal gelogen. 

 

           (Gedicht: Bette Westera) 



Techniekles groepen 5 
 

Afgelopen maandag was er in groep 5a de techniekles ‘hulp bij een handicap’ onder leiding van een 
techniekcoach. De kinderen kregen de opdracht om een hulpmiddel te maken voor iemand met een bepaalde 
handicap. Wat een leuke ideeën kwamen er! Komende maandag is groep 5b aan de beurt.  
 
 
 

 
 

Dansvoorstelling  kleutergroepen 
 

Afgelopen maandag hebben de kleuters gekeken naar de dansvoorstelling “Hupsie & Scheurko’s Magische 
reis”.  In deze avontuurlijke en fantasievolle dansvoorstelling vinden Scheurko en Hupsie ieder de helft van een 
magische kaart. Ze springen in de reismachine en reizen van land tot land en achtervolgen elkaar om de 
magische kaart compleet te maken.  
 
Aan het eind van de voorstelling kregen de kinderen nog een dansworkshop; de kinderen deden erg hun best 
om mee te doen met verschillende dansstijlen. Ze hebben genoten van de voorstelling en van het dansen!  

 
 
 



Kinderkledingbeurs  
 

Op zaterdag 28 maart wordt de voorjaars- en zomereditie van de kinderkledingbeurs georganiseerd in de 
Oosterkerk. Nieuw dit jaar is de verkoop van zwangerschapskleding en speelgoed. 
 
Om het weer tot een daverend succes te maken, zijn we op zoek naar kinderkleding, zwangerschapskleding en 
speelgoed. U kunt dit inleveren in de Oosterkerk, Peuterspeelzaal Bij Marij (elke ochtend ma-vr) of stuur ons een 
mailtje, kinderkledingbeursperron@gmail.com  We komen het graag bij u ophalen! Alvast hartelijk dank. 
 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een flyer met informatie over de kinderkledingbeurs. 
 
 
 
 

Bijlage 
 

- Flyer kinderkledingbeurs 


