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    In dit nummer: 

Agenda 

Vr. 16 okt. - Leerlingen  
    12.00 uur vrij 
Ma. 19 t/m - Herfstvakantie 
vr. 23 okt. 
Vr. 6 nov. - Portfolio 1 mee 
Do. 3 dec. - Sintviering, groep 
   1 t/m 4 12.00 u vrij 
Vr. 4 dec. - Studiedag, 
    leerlingen vrij 

Van de directie 
 
Beste ouders van Het Noorderlicht, 
 
De herfstvakantie gaat morgen om 12.00 uur starten. 
 
Afgelopen dinsdag heeft u de persconferentie van de regering kunnen zien en 
beluisteren. Voor de basisscholen zal er niets veranderen. De huidige maatregelen 
die wij in de school toepassen zullen gehandhaafd blijven. 
Dit betekent dat u na de herfstvakantie uw kinderen op dezelfde wijze naar school 
brengt en ophaalt en wij op dezelfde wijze blijven communiceren met elkaar. 
 
We zijn druk bezig met de sollicitatieprocedure rondom de aanstelling van een 
nieuwe directeur voor Het Noorderlicht. Wanneer er meer bekend is laten we u dit 
weten. 
 
De afgelopen weken hebben wij de kinderboekenweek gevierd op school. De 
ouderraad had op vrijdag 9 oktober Oud-Hollandse spelen uitgezet op de 
speelplaats waar met veel plezier mee is gespeeld. In deze nieuwsbrief leest u hier 
meer over. De kinderboekenweekwerkgroep bedanken we voor de inzet en het 
plezier dat jullie gaven aan de leerlingen! 
 
Namens directie en team wensen wij u allen een fijne herfstvakantie toe. 

Ballen sparen voor gym 
 
Ballen hebben we in de gymzaal nooit genoeg. Daarom gaat onze gymleerkracht 
Joyce Kuiper voor het Noorderlicht sparen voor 10 en hopelijk zelfs 20 ballen. De 
kinderen kunnen haar daarbij helpen. Als je een Zespri-kiwi eet (ook nog eens 
lekker en gezond), zit daar een sticker op. Deze stickers gaan we sparen. Als we 
150 stickers hebben gespaard, hebben we genoeg voor 10 ballen. Maar met 300 
stickers krijgen we 20 ballen. Doen jullie mee? 
 
De spaarposter hangt in de school bij de deuren naar buiten 
(tussen de groepen 8). Plak de stickers er maar op. 
 
 
 



Gymafspraken 
 
De kinderen hebben 2 keer per week gym. Hieronder staan weer even kort de gemaakte afspraken: 
 
Gymkleding 
Tijdens de gymles dragen de kinderen sportkleding: een sportbroek met een sportshirt of een turnpakje en 
gymschoenen met een harde zool. Als de gymkleding (deels) is vergeten, gymt een kind niet mee. De leerling gaat 
met de leerkracht mee terug naar school of blijft op school. 
 
Sieraden en veiligheid 
Om de gymles zo veilig mogelijk te laten verlopen, worden er geen sieraden gedragen. Een armband of ring kan 
immers gemakkelijk ergens achter blijven haken met akelige gevolgen. 
 
Oorbellen (hangers en ringetjes) gaan altijd uit. Als de oorbellen niet uit kunnen/mogen, dienen deze afgeplakt te 
worden voor de gymles. De leerling moet zelf tape meenemen om ze af te plakken. 
 
Sommige kinderen dragen armbandjes die niet af kunnen omdat ze vastgeknoopt zijn. Deze moeten toch af. Het 
advies aan ouders/verzorgers is om geen sieraden te laten dragen op de dagen dat er gym is. Zo kunnen ze ook 
niet wegraken. De sieraden (en eventuele andere spullen van waarde) die nog om zijn, kunnen in de “bak” in de 
gymzaal worden gelegd. 
 
Haar en veiligheid 
Lange haren worden vastgebonden met een elastiekje. Bij half lang haar wordt een deel van het haar 
vastgebonden. 
 
Deodorant 
Het gebruik van een deodorant in de vorm van een roller 
of stick is toegestaan. 
 
 

Oproep verkeersouder 
 
Wij zijn (met spoed) op zoek naar een verkeersouder! 
 
Onze school vindt het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig, verantwoord en vaardig in het verkeer kunnen 
bewegen. Concreet betekent dit dat onze school jaarlijks veel aandacht besteedt aan verkeerseducatie en zich, 
samen met gemeente en ouders, inspant voor een verkeersveilige schoolomgeving. 
 
De verkeersouder op onze school heeft als taken: 
 Aanwezig zijn bij netwerkbijeenkomsten (voor zover dat mogelijk is). Er is in ieder geval ook altijd één 

leerkracht aanwezig van de werkgroep Verkeer. 
 Samen met de werkgroep Verkeer ideeën ontwikkelen over verkeersmaatregelen. 
 Ondersteunen bij communicatie over het halen en brengen van de kinderen en het verkeersgedrag van 

ouders. 
 
Heeft u interesse, meldt u zich dan aan door een mailtje te sturen naar Nika: 
Nika.vankeulen@hetnoorderlicht.unicoz.nl 



Kinderboekenweek 
 
Beste ouders, 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is op woensdag 30 september de kinderboekenweek van start 
gegaan. Deze dag mochten alle kinderen een kussen en een knuffel mee naar school nemen om tijdens het 
voorleesmoment in de klas heerlijk te kunnen ontspannen. 
Door de Corona maatregelen konden we dit jaar helaas geen voorleesochtend samen met ouders en opa’s en 
oma’s houden. Hopelijk kan dit volgend jaar wel weer. 
We hebben de school versierd met spulletjes van toen, welke niet allemaal bekend waren bij de kinderen. Wat is 
een floppy of een cassettespeler? En een oude radio ziet er ook wel vreemd uit…. 
Als afsluiting hebben we op vrijdag 9 oktober een oud-Hollandse spelletjesdag op het plein georganiseerd met o.a. 
sjoelen, steltlopen, gatenkaas, ringwerpen, kegels vissen en stokken vangen. Een oud-Hollands snoepje kon 
natuurlijk niet ontbreken. 
Deze dag was een groot succes en is mede mogelijk gemaakt door uw ouderbijdrage. Doet u dit jaar ook weer 
mee? 
 
Hartelijke groet, 
de Ouderraad 

Speelgoedochtend 

Morgen, vrijdag 16 oktober, is het speelgoedochtend en de kleuters mogen deze ochtend hun eigen speelgoed 
mee naar school nemen. 
De leerlingen zijn die dag om 12.00 uur uit en dan is het herfstvakantie! 

Bericht ouderraad 

Beste ouders, verzorgers, 
 
Hier even een berichtje vanuit de ouderraad van Het Noorderlicht. Wij hebben een nieuwtje! 
Met ingang van dit schooljaar zijn wij een stichting geworden en wel de stichting Vrienden van Het Noorderlicht. 
Nu vraagt u zich misschien af…. wat verandert er dan? Nou, eigenlijk bijna niets. We zijn nog steeds even actief in 
het organiseren van leuke activiteiten voor de kinderen en ook de ouderbijdrage blijft 30 euro per leerling. 
 
Het enige wat er voor u verandert is de naam en het rekeningnummer. Uw (oudste) kind krijgt vandaag een brief 
mee voor de betaling van de ouderbijdrage. In deze brief staan alle gegevens en informatie over de activiteiten 
die door de stichting georganiseerd worden. Wij hopen dat u deze vrijwillige bijdrage wilt betalen, zodat wij de 
geplande activiteiten kunnen blijven uitvoeren. 
 
Vanuit de stichting zullen wij u een kijkje geven in de activiteiten die wij organiseren. Dit zullen wij doen door een 
berichtje met enkele foto’s in de nieuwsbrief te plaatsen. 
 
De leden van de stichting kijken uit naar een gezellig jaar met leuke activiteiten! 



 

 

 

Cultuur op school 
 

 
 

Prietpraat groep 1-2D 
 
Kind: “Weet je wat mijn vader kan? ….. Veters strikken!!” 
 
Kind tegen de schoonmaakster: “Mag jij zomaar overal heen in school? Ben jij de baas?” 
 
Kind tegen de juf: “Weet je, je bent de liefste juf. Je bent de liefste tot je heel oud bent. Tot je dood bent!” 
 

Kennismakingsclinic hockey 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
                         

 

 


