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    In dit nummer: Van de directie 
 
Beste ouders, 

 

Dinsdag 9 maart heeft Maaike Bergsma kennisgemaakt met het team, Zij heeft 
enorm veel zin in de nieuwe uitdaging om vanaf 1 april leiding te geven aan Het 
Noorderlicht. Maaike is met enthousiasme ontvangen en heeft een rondleiding 
door de school gehad. 
Zij stelt zich in onderstaand stukje aan u voor. 
 
                

Beste ouder(s), 
 
Met trots mag ik mezelf voorstellen als nieuwe directeur 
van het Noorderlicht. Mijn naam is Maaike Bergsma en ik 
woon samen met mijn man Ted, onze kinderen Sara (14 
jaar), Brian (8 jaar) en Mace (2 jaar) en onze hond Riley in 
Zoetermeer. Naast mijn passie voor het onderwijs ga ik 
graag op reis, ben ik graag buiten en kijk ik graag een 
spannende serie. 
 
Met ingang van 1 april volg ik Annette Mulder op.  
Ik heb 15 jaar ervaring in het Onderwijs en werk al mijn hele onderwijscarrière bij 
Unicoz. Eerst als (gym)leerkracht en intern begeleider en de laatste drie jaar als 
adjunct directeur op IKC Noordeinde. 
 
De drie pijlers van het Noorderlicht sluiten goed aan bij mijn persoonlijke visie op 
onderwijs waarbij respect, positieve interactie en de kracht van verbinding 
centraal staan. 
Ik ben trots dat ik, samen met het team, verder mag bouwen aan de stralende 
toekomst van het Noorderlicht. Ik vind het belangrijk om betrokken en zichtbaar te 
zijn. In tijden van corona kan dat lastiger zijn. U kunt mij altijd via mail 
(directie@noorderlicht.unicoz.nl) of telefoon bereiken. Mijn vaste werkdagen zijn 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag werk ik vanuit huis. 
 
Vanaf de voorjaarsvakantie zal ik al enkele dagen meelopen met Annette en Corrie 
om te zorgen voor een goede overdracht. 
Per 1 april zal ik echt gaan starten op het Noorderlicht. Ik ben dan nog enkele 
dagen aanwezig op IKC Noordeinde om ook daar te zorgen voor een goede 
overdracht. 

 

 
 

Agenda 

Vr.  5 mrt. - Portfolio 2 mee 

Vanaf 8 mrt. - Citotoetsen gr. 3 t/m 7 

Ma. 8 mrt tm - Portfoliogesprekken 

vr. 19 mrt. 

Vr. 2 april - Goede Vrijdag, 

     leerlingen vrij  

Ma. 5 april - Tweede Paasdag  

     leerlingen vrij   



Aanmelden broertjes en zusjes 

 
Heeft uw kind nog een twee– of driejarig broertje of zusje dat nog niet is ingeschreven op onze school? En wilt u 
dat wel? In verband met de planning in de kleutergroepen en de organisatie voor de toekomst, verzoeken wij u 
vriendelijk  dit zo snel mogelijk t doen. Bij voorbaat dank! 

Ik kijk er naar uit om de school, de kinderen, ouders en het team te leren kennen en samen verder te bouwen aan 
de stralende toekomst van deze prachtige school. Ik heb vertrouwen in een goede samenwerking en dat we er 
alles aan doen om uw kind een mooie schooltijd te mogen bezorgen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Maaike Bergsma 

MR 
 
De nieuwe  leden van de MR stellen zich graag aan u voor: 
 
Mirjam Nanne-van Wingerden 
 
Mijn naam is Mirjam Nanne-van Wingerden, moeder van Thom (groep 5A), Bart (groep 3A) en Koen (groep 1/2D). 
Ik wil mij graag inzetten om namens de ouders in de MR mee te denken en te adviseren over het beleid van de 
school, zodat we er samen voor zorgen dat alle kinderen en leerkrachten met plezier naar school gaan en alle 
kinderen zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. Fijn om betrokken te kunnen zijn en mogelijk een 
positieve bijdrage te kunnen leveren aan het leer- en leefklimaat van Het Noorderlicht.  
 
Sander de Koster 
 
Mijn naam is Sander de Koster, vader van Julian (groep 4B) en Babette (groep 1/2B). Als kersvers lid van de 
medezeggenschapsraad van het Noorderlicht hoop ik een nuttige bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling 
van de school van onze kinderen. Als je vragen, opmerkingen of tips hebt: spreek me gerust aan of stuur een mailtje 
naar mr@hetnoorderlicht.unicoz.nl!  
 

Frank Verbeek 

Ik ben Frank Verbeek, 38 jaar oud, getrouwd met Carlijn en de vader van Juliette (groep 5) en Maxime (groep 2). 
Sinds drie jaar wonen we met veel plezier op steenworpafstand van Het Noorderlicht aan de overkant van het 
Heemkanaal. Mijn vrouw Carlijn zet zich met veel plezier in voor de school als lid van de OR. Ik denk dat het 
lidmaatschap van de MR voor mij een uitstekende plek is om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het 
wel en wee op school en zal mij daarvoor maximaal inspannen.  
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Kangoeroewedstrijd 
 
Wij willen ook dit jaar met onze school deelnemen aan de Kangoeroewedstrijd: een leuke en leerzame wiskunde-
rekenwedstrijd. Wereldwijd doen zo’n 6,5 miljoen kinderen uit ruim 60 landen mee. Daarmee is dit ’s werelds 
grootste rekenwedstrijd.  
Met de groepen 5 t/m 8 willen wij deelnemen aan het individuele ‘wizKID’ (gr. 5/6) en ‘wizSMART’ (gr. 7/8) 
gedeelte van de wedstrijd. Dit valt onder schooltijd op donderdag 18 maart.  
De Kangoeroewedstrijd heeft als doel kinderen te laten ervaren dat rekenen en wiskunde ook leuk kan zijn. Het 
gaat om vierentwintig verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje creativiteit, een flits van inzicht 
vragen. Het zijn allemaal multiple choice vragen oplopend van makkelijk naar moeilijker.  
De kinderen oefenen in de klas opgaven uit voorgaande jaren, zo kunnen zij zich voorbereiden voor de wedstrijd. 
Als uw kind het leuk vindt kan er ook thuis geoefend worden op www.w4kangoeroe.nl. De wedstrijd duurt 50 
minuten. Er wordt een bedrag van €3,- per deelnemer aan inschrijfgeld gevraagd.  
 
De inschrijfstrookjes en het inschrijfgeld (zie mail van 11 februari jl.) kunnen nog tot 8 maart ingeleverd worden 
bij de eigen leerkracht.  
De wedstrijd gaat alleen door als er minimaal 10 deelnemers zijn; we hopen dat er weer veel leerlingen meedoen! 
 

 

 

 

Cultuur op school 
 

De Kleine dingen 

 

De doodgewone dingen 

In ons dagelijks bestaan 

Kunnen veel voldoening geven 

Als ze zomaar zijn gedaan 

Een beetje aandacht voor de ander 

Een telefoontje, een verjaardagskaart 

Een arm om op te leunen 

Een schouderklopje op z’n tijd 

Een keertje mee te mogen liften 

Omdat toch die auto rijdt 

Een bosje bloemen, een bezoekje  

Een spontaan gegeven zoen 

Het is allemaal geen groots gebeuren 

Het zijn die kleine dingen die het doen. 



Proeftraining sv DSO 


