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    In dit nummer: 

Agenda 

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 
 
Beste ouders, 
 
De afgelopen weken hebben we allen ervaren dat de tweede golf van het Covid-19 
virus over ons heen komt. Naast de gewone verkoudheidsklachten die rondwaren 
in deze maanden hebben we ook te maken met aan corona gerelateerde klachten. 
Leerkrachten kunnen zich inmiddels versneld laten testen als zij medische klachten 
hebben. 
 
Wij ondervinden veel problemen met het invullen van de vervangingen. Gelukkig 
wel afgewisseld met succeservaringen waarbij het wel lukt om vervanging te 
regelen, ook met dank aan collega’s die hiervoor andere werkzaamheden opzij 
hebben gezet! 
 
In het onderwijs betekent dit enorm snel schakelen en zoeken naar oplossingen als 
een leerkracht uitvalt. Het betekent ook voor jullie als ouder veel. De onzekerheid 
of het onderwijs voor jullie kind doorgang vindt, blijft. Het kan gebeuren dat ’s 
morgens vroeg de mededeling komt dat er een zieke leerkracht is en de kinderen 
thuis opgevangen moeten worden. U heeft het protocol en procedures hierover 
inmiddels ontvangen. 
 
Voor ons blijft het van belang om de kinderen zo goed mogelijk onderwijs te 
bieden. 
 
Studiedag afgelopen maandag 
 
Afgelopen maandag hebben we een studiedag gehad bestaande uit verschillende 
onderdelen: 
 
 De blokplanning. Op Het Noorderlicht werken wij met een blokplanning 

voor een periode. De doelen en de verdeling van zorgniveaus wordt hier per 
groep gemaakt. Dit is op deze studiedag in een nieuwe vorm aangeboden en 
ingevuld voor het vak rekenen of begrijpend lezen. Dit als eerste introductie 
en oefening. 

 Referentieniveaus. De intern begeleiders Annemiek en Lotte hebben een 
presentatie gehouden hoe er berekend wordt welke uitstroom onze 
leerlingen moeten halen. De inspectienorm is lijdend en bepaalt op welk 
niveau onze leerlingen moeten scoren. Er is een tool instrument besproken 
waarmee we de scores van de groep kunnen bekijken en de groei die elke 
groep moet hebben. Hier is ook praktisch mee gewerkt. 



 
Herhaald verzoek 
 
Er is u vorige keer verzocht om te zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school komen. Gelukkig geeft een flink 
aantal ouders hier gehoor aan en daar zijn wij heel blij mee, maar het kan nog beter…..  
Daarom nogmaals het verzoek op tijd te komen en als een kind ziek is, dit ook op tijd telefonisch door te geven. 
Door de hoeveelheid telefoontjes kan het zijn dat u even geduld moet hebben voordat wij kunnen opnemen; het 
antwoordapparaat is uitgeschakeld. 
Wij stellen uw medewerking zeer op prijs! 
 

 
Schoolfotograaf 
 
Donderdag 15 oktober 2020 komt de schoolfotograaf. De kinderen gaan allemaal individueel en met hun klas op 
de foto. Broers/ zussen die allemaal op Het Noorderlicht zitten, gaan ook samen op de foto onder schooltijd. Dit 
geldt alleen voor gezinnen waarbij alle kinderen op dit moment op Het Noorderlicht zitten.  
Wanneer u één of meerdere kind(eren) heeft die nu niet op Het Noorderlicht zit(ten), gaan de overige broers/
zussen, die nu wel op Het Noorderlicht zitten, ook niet met elkaar op de foto. Door de coronamaatregelen is het 
dit schooljaar helaas niet mogelijk om na schooltijd op de foto te gaan met broers en zussen die nu niet op Het 
Noorderlicht zitten. 
 
De foto’s worden tegen een bakstenen achtergrond gemaakt, waarbij de kinderen met een stoere pose tot hun 
middel worden gefotografeerd. 
 
Rondom het coronavirus zou het kunnen dat dit nog 
verandert. We houden u uiteraard op de hoogte. 
 
 
 

Typecursus de Typetuin geannuleerd 

Wegens onvoldoende inschrijvingen gaat de typecursus de Typetuin niet door. 
De aangemelde cursisten hebben hier inmiddels bericht over ontvangen. 

 Het SIDI PO is besproken. Het volgsysteem waar wij onze meer-en hoogbegaafden mee in kaart kunnen 
brengen. Ook hier is praktisch mee geoefend. 

 Er is een begin gemaakt met het in kaart brengen in ons leerlingvolgsysteem (LVS) Parnassys van 
stimulerende en belemmerende factoren en onderwijsbehoeften voor de leerlingen per groep. Hier werd al 
meegewerkt, maar wordt per leerling nu ook in het LVS geplaatst. 

 
Een volle maar nuttig bestede studiedag waar we de komende periode verder invulling aangeven. 

 
Kamp groep 8 
 
De kampleiding is druk in voorbereiding om er weer een supergezellig groep 8 kamp van te maken. Van maandag 
5 oktober t/m vrijdagmiddag 9 oktober zijn de leerlingen van groep 8 in Amerongen. Er is goed nagedacht over 
alle maatregelen die nodig zijn in deze tijd om er een goed kamp van te maken. 
 



MR verkiezingen 
 
In januari 2021 zal een aantal MR-leden van de oudergeleding aftreden. De MR is daarom op zoek naar ouders die 
plaats willen nemen in de oudergeleding van de MR. Er zijn in beginsel 3 plaatsen beschikbaar. 
 
U kunt zich tot 1 november 2020 aanmelden door middel van het sturen van een e-mail naar 
mr@hetnoorderlicht.unicoz.nl.  
Wij verzoeken u bij de aanmelding een motivatie te schrijven, waarin u zich voorstelt en aangeeft waarom u zitting 
wilt nemen in de MR van Het Noorderlicht. Deze motivatie wordt gebruikt om de ouders te informeren over de 
kandidaten. 
Wanneer meer dan 3 kandidaten zich aanmelden, zal overgegaan worden tot anonieme verkiezingen.  
 
Wat is de MR? 
MR staat voor Medezeggenschapsraad. Elke school heeft een MR waarin ouders (oudergeleding) en leerkrachten 
(personeelsgeleding) meepraten over het schoolbeleid. De MR geeft onder meer advies en moet instemming 
verlenen als de school beleid wil veranderen.  
De MR vergadert 1 x per 6 weken. De vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. De vergaderdata staan 
vermeld op de website van de school. 

Mad Science voor de onderbouw 

De naschoolse activiteit op vrijdag Mad Science (techniek en wetenschap) is voor de groepen 4 t/m 8 inmiddels 
opgestart en wordt met veel enthousiasme gevolgd. 
 
Dinsdagochtend komt een professor van Mad Science langs de groepen 1-2 en 3 om een flitsbezoek per groep te 
geven waarbij hij weer mooie proefjes zal laten zien. Daarna zal er een folder worden uitgereikt waarbij ook de 
kleuters en groep 3 zich kunnen opgeven voor een naschoolse cursus die zal starten op vrijdag 30 oktober. 

Gymtassen 

Wij bemerken dat op woensdag, donderdag en vrijdag veel gymtassen worden nagebracht door ouders 
omdat de kinderen deze vergeten zijn. 
 
Kinderen moeten leren nadenken over welke materialen er meegenomen moeten worden als voorbereiding van 
de dag . 
 
Dat betekent dat zij ook de consequentie moeten ervaren als zij iets vergeten zijn, daar wordt dan weer van 
geleerd. Een verzoek aan u om zo min mogelijk spullen na te brengen maar vooraf uw kind(eren) te stimuleren na 
te denken over wat er mee moet naar school. 

Kinderboekenweek 

Gisteren is de Kinderboekenweek geopend. Dit jaar is het thema: Geschiedenis. Het motto luidt: En toen? 
Tijdens deze week gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van 
vroeger tastbaar wordt. 
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Je kunt werelden uit het verleden verkennen 
door het lezen van boeken! 
 
 
 



 

 

 

Cultuur op school 
 

Liefdesgedicht 
 

Jij hebt de dingen niet nodig 
om te kunnen zien 

 
De dingen hebben jou nodig 
om gezien te kunnen worden 

 
                     Gedicht: K. Schippers 

Start Piëzo TalentenAcademie ALLES IS TECHNIEK 

  
Na de herfstvakantie starten we met de sector 
 
ALLES IS TECHNIEK 
 
Wanneer: elke dinsdag 27 oktober t/m 15 december van 15.30 - 17.30 uur (8x totaal) 
 
Elke dag een ontbijt een lunch en bord warm eten. Dat heeft iedereen nodig om te leven. Waar komt jouw 
voedsel vandaan en wat is er allemaal voor nodig om het goed verpakt en vers in de winkel of op de markt te 
krijgen… of thuis te laten bezorgen! 
 
 Welke mensen in welke beroepen zorgen hiervoor? In deze reeks ont- moet je mensen in beroepen die zorgen 
voor jouw ‘dagelijks brood’. Denk aan bijvoorbeeld een heftruckchauffeur, de boer, de bakker en de molenaar. 
Ontdek tijdens de Piëzo TalentenAcademie ‘alles is techniek!’ dat techniek overal om ons heen is. 
 
Weet wat je eet en schrijf je in! 
Je leert veel over beroepen en ontdekt waar je goed in bent! 
Ben jij tussen de 9 en 14 jaar? Meld je dan snel aan via de bijgaande inschrijfstrook of via de mail! 
Voor aanmelden of meer informatie: Jocelyn Heidweiller 
E-mail: talentenacademie@stichtingpiezo.nl 
Telefoon: 06 5194 8552 
Locatie Piëzo TalentenAcademie Oosterheem: PiëzoCentrum Oosterheem, Zanzibarplein 21 
 

Vermeld in de e-mail altijd jouw: 
 Naam 
 Telefoonnummer 
 Leeftijd 
 de school waar je op zit 
 de groep waar je in zit 
 

 

 

 




