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    In dit nummer: 

Agenda 

Ma. 28 sept. - Studiedag, 
     leerlingen vrij 
Ma. 5 t/m - Kamp groep 8 
vr. 9 okt. 
Ma. 12 okt. - Studiedag, 
     leerlingen vrij 
Vr. 16 okt. - Leerlingen  
    12.00 uur vrij 
Ma. 19 t/m - Herfstvakantie 
vr. 23 okt. 

Van de directie 
 
Geachte ouders en/of verzorgers, 
 
De afgelopen dagen hebben meerdere collega’s zich moeten laten testen vanwege 
verkoudheidsklachten. Deze collega’s kunnen pas weer werken als ze getest zijn en 
een negatieve testuitslag hebben. Helaas duurt het soms enkele dagen voordat ze 
getest kunnen worden en na de test duurt het vaak langer dan 48 uur voordat er 
een uitslag bekend is. We hopen dat met de nieuwe maatregel dat leerkrachten 
voorrang krijgen bij het testen, de problemen zoals we die deze week hebben 
ervaren, opgelost worden. De voorrangsregel gaat vrijdag in. 
 
Vervanging vinden is bijna onmogelijk. Er zijn überhaupt al geen vervangers en in 
deze tijd van het jaar met zoveel mensen die verkoudheidsklachten hebben is de 
kans dat een vervanger gevonden wordt bijna nihil. Gelukkig bieden onze eigen 
collega’s heel vaak hun hulp aan, maar dat is niet voldoende om alles op te 
vangen. 
 
Deze week hebben we te maken met een uitzonderlijke situatie. Er zijn inmiddels 
al 7 leerkrachten thuis met verkoudheidsklachten. We zijn erg blij dat we de 
afgelopen dagen voor 9 keer vervanging hebben kunnen regelen, maar helaas 
hebben we ook 5 keer een groep naar huis moeten sturen. Natuurlijk hebben we 
ons voorbereid op het feit dat er mogelijk een enkele leerkracht thuis moeten 
blijven, maar op de situatie van afgelopen week waarbij zoveel leerkrachten 
tegelijk afwezig zijn kun je je niet voorbereiden. 
 
De verwachting is helaas dat het in de toekomst vaker voor zal komen dat we 
klassen niet op school kunnen ontvangen. We begrijpen dat dit zeer onwenselijk 
voor u is. Dat geldt uiteraard ook voor ons. In verband met bovenstaande zijn we 
hard bezig met het organiseren van werk thuis als kinderen thuis moeten blijven. 
Dit is beschreven in een protocol. Dit protocol zullen we binnenkort met u delen 
als het met de MR besproken is. 
 
In grote lijnen komt het op het volgende neer: 
 
 De school zorgt de eerste dag van thuisblijven voor werk als een hele klas 

thuis moet blijven omdat een leerkracht verkoudheidsklachten heeft en dus 
niet ziek is. De leerkracht kan immers vanuit huis wel werken. U wordt 
geïnformeerd of dit opgehaald moet worden of dat het gemaild wordt. 

 
 



 
Een aantal verzoeken aan u: 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn, ervoor te zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school zijn? Het komt nu te vaak voor, dat 
er leerlingen bij de deur afgeleverd worden, die dan door de directie naar het lokaal gebracht moeten worden. 
 
Wij zouden het erg op prijs stellen als u niet meer wilt bellen met de vraag of uw kind op school gearriveerd is.  
Wij hanteren een “back up-systeem”; als een kind afwezig is, zonder dat dit gemeld is, wordt er contact met u 
opgenomen. 
 
Mocht uw kind niet naar school komen door ziekte of een andere reden, wilt u dan tussen 08.00 uur en 08.30 uur 
de school bellen, zodat dit op tijd kan worden doorgegeven aan de leerkracht.  
Wij hebben gemerkt dat het antwoordapparaat niet altijd goed werkt, dus dit wordt uitgeschakeld. Daar er in deze 
tijd ‘s ochtends vaak gebeld wordt, kan het even duren voordat de telefoon wordt opgenomen; wij  rekenen op 
uw begrip. 

Leuk nieuws 
 
Juf Shanna en haar man Rob verwachten in februari hun tweede dochtertje en ze zijn daar 
natuurlijk erg blij mee. 
 
Van harte gefeliciteerd en een fijne zwangerschap gewenst! 

Naschoolse activiteit 
 
Mad Science voor de groepen 4 t/m 8 start weer. Er hebben zich 68 leerlingen aangemeld. 
Vrijdag starten zij met 3 groepen om 14.30 uur. 
 

Gruitdag 
 
Zoals u weet is dinsdag op Het Noorderlicht een gruitdag; dit om gezonde voeding te stimuleren.Wilt u uw kind 
deze dag als snack een stuk groente of fruit meegeven i.p.v. een koek? Op andere dagen is natuurlijk ook prima... 

 Als een leerkracht wel ziek is en de kinderen thuis moeten blijven zorgt de school uiteraard ook voor werk. 
In eerste instantie kan dat een noodpakket zijn. U wordt geïnformeerd of dit opgehaald moet worden of dat 
het gemaild wordt. 

 Als een enkele leerling uit een klas thuis moet blijven vanwege verkoudheidsklachten of in quarantaine 
moet dan zal de school zo snel mogelijk voor werk zorgen. Dit is niet de eerste thuisblijfdag. U zult begrijpen 
dat de leerkracht niet tegelijk les kan geven en werk voor thuis verzorgen. 

 Als er een vervanger voor de klas staat en de leerkracht is niet in staat om te werken omdat die echt ziek is 
dan, is het niet mogelijk om thuiszittende kinderen werk te bezorgen. Per situatie zullen we bekijken wat de 
mogelijkheden zijn. 

 
We vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hartelijke groet, mede namens het team, 
 
Corrie Baas en Annette Mulder 



IB Verdeling 
 
Lotte Bennink en Annemiek Vrins zijn de intern begeleiders van Het Noorderlicht.  
Zij hebben de taak om de zorg rondom alle leerlingen te coördineren en leerkrachten hierbij te ondersteunen. 
Lotte is het aanspreekpunt voor de groepen 1-2C, 1-2D, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B en 8B.  
Annemiek Vrins is het aanspreekpunt voor de groepen 1-2A, 1-2B, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A en 8A.  
Mocht u vragen hebben, dan kunt u hen bereiken  via ib@hetnoorderlicht.unicoz.nl 

Hulp gezocht 
 
Wij zijn naarstig op zoek naar handige vaders/moeders/opa’s/oma’s/ooms/tantes die ons willen helpen om het 
buitenspeelgoed van de kleutergroepen te repareren; het gaat o.a. om losse voorvorken, een ophanging of 
achterwiel dat los is bij fietsjes en karren. 
Voor meer informatie en aanmelden kunt u zich richten tot de directie. 
 

Inhaalverkeersexamen 
 
In oktober wordt het inhaalverkeersexamen georganiseerd voor de groepen 8. Het is fijn dat de kinderen dit 
alsnog kunnen doen. Vrijwilligers die langs de route kunnen controleren of de kinderen de handelingen goed 
uitvoeren, zijn onmisbaar.  
Wanneer u zich voor “onze” groepen 8 wilt opgeven voor een dagdeel of een paar dagdelen, kunt u zich 
opgeven bij de directie. Bij voorbaat hartelijk dank! 

Typecursus de Typetuin 

  
Goed nieuws! Er kan nog steeds worden ingeschreven voor de typecursus van de Typetuin. 
Bij voldoende interesse gaat deze, voor leerlingen groep 6 t/m 8, eind september van start. Leren typen met tien 
vingers zonder naar het toetsenbord te kijken, hoe gaaf is dat? Kinderen die blind kunnen typen behalen 
bewezen betere resultaten op school.  Ze typen sneller en foutloos en kunnen zich hierdoor beter concentreren. 
Het beste en snelste resultaat wordt gehaald wanneer je kind onder begeleiding leert typen van een typecoach. 
Meld daarom jouw kind vandaag nog aan. Ga naar de website www.typetuin.nl/klassikaal vul bij locatie 
Zoetermeer in en de cursus wordt zichtbaar in het Google Maps overzicht. 
 
 

 



 

Cultuur op school 

Tijdliedje 

Ik wou dat het altijd zomer was 
zomer was 

dat we dreven op een luchtbed 
dat we zweefden op een wolk 

 
Ik wou dat het altijd herfst was 

zomer herfst was 
dat we blauwe bramen plukten 
dat we blauwe monden kregen 

 
Ik wou dat het altijd winter was 

zomer herfst winter was 
dat we vroren tot we kraakten 

dat we schaatsten tot we gloeiden 
 

Ik wou dat het altijd lente was 
zomer herfst winter lente was 
dat we renden door de regen 
dat we lachten als een liedje 

 
Ik wou dat het altijd 

zomer herfst winter lente was 
dat het nooit was afgelopen 

dat het weer begon 
 

Junior Energiecoach 

 
Deze week krijgen de kinderen van groep 4 tot en met 8 een flyer mee van Junior Energiecoach. Dit najaar kunnen 
Achterhoekse gezinnen op kosten van de gemeente meedoen aan dit spel om erachter te komen hoe je thuis op 
een zo leuk en makkelijk mogelijke manier energie bespaart. 
 
Junior Energiecoach is een interactief online spel waaraan kinderen thuis met de ouders/verzorgers kunnen 
deelnemen. Vijf weken lang gaan jullie binnen het gezin praktisch en spelenderwijs aan de slag met 
weekopdrachten, weetjes, spellen en experimenten over energie. De kinderen (7-12 jaar) fungeren hierbij als 
‘motor’ voor energiebesparing. Doel van het spel is een schoner milieu door minder energieverbruik en een 
vollere portemonnee doordat u gaat besparen op uw energierekening. Het programma van ‘Junior Energiecoach’ 
start op 3 oktober en duurt 5 weken. 
 
Voor meer informatie en aanmelding kunt u een kijkje nemen op de website van Junior Energiecoach 
(www.juniorenergiecoach.nl). 

Bijlage 
 
- Informatie cursus JGZ Positief opvoeden! 


