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    In dit nummer: Van de directie 
 
Beste ouders, 
 
We genieten allemaal van het mooie weer en proberen in de school het hoofd koel 
te houden. Gisteren werd de hele school verrast door de fam. Ramautar die voor 
ieder een ijsje kwam brengen! Wat hebben we hiervan genoten.  

 
Angela en Sandjaï, namens alle kinderen en het team 
bedankt! 
 
 

 
Pensioen juf Annemarie van Dongen 
Inmiddels heeft u misschien in de wandelgangen vernomen dat juf Annemarie met 
pre-pensioen gaat. Na 46 jaar onderwijs gaat Annemarie zich op andere 
levenszaken richten. Best een hele beslissing voor haar. We horen haar nu 
regelmatig zeggen: Wat zal ik de kinderen gaan missen! 
Ja, Annemarie en zij jou en wij als collega's jou natuurlijk ook! 
  
Annemarie is, nadat Het Noorderlicht gestart is, vrij snel overgestapt van de 
Clausschool naar ons team. Zij werkt hier inmiddels meer dan 10 jaar.  
 
Zij heeft vele kinderen begeleid in het nemen van de volgende stap in hun 
ontwikkeling. Vele neuzen gesnoten, vele kleuters getroost, vele kleuters 
voorgelezen, met kleuters plezier op school gehad.  
Zij was onze cultuurcoördinator en zorgde ervoor dat de leerlingen van 
voorstellingen en workshops konden genieten. Zij zorgde voor de allereerste 
contacten met de nieuwe ouders van de school. 
 
Voor ons en voor u een boegbeeld. Haar man Theo heeft vorig schooljaar afscheid 
genomen na een paar jaar conciërge bij ons te zijn geweest. Samen gaan zij nu 
genieten van de kinderen en kleinkinderen en plannen maken om met de caravan 
op reis te gaan.  
 
Annemarie viert op woensdag 14 juli haar afscheidsfeest 
met de kinderen. Zij kan dan op donderdag 15 juli rustig 
afsluiten.  
 
 
 
 
 
 

Agenda 

Wo. 23 juni - Sportdag 
Do. 24 juni - Juf- en meesterdag 
Vr. 25 juni - Studiedag 
Wo. 30 juni en 
Do. 1 juli - Groep 1/2 naar  
     Kinderboerderij 
Vr. 2 juli - Bezoek wethouder 
Vr. 9 juli - Portfolio 3 mee 
Di. 13 juli - Groep 8 verlaat school 
Vr. 14 juli - Afscheid juf Annemarie 
Do. 15 juli - Laatste schooldag, 
     leerlingen 14.15 uur vrij 
Vr. 16 juli - Studiedag 
Ma. 19 juli t/m 
Vr. 27 aug. - Zomervakantie 



 

 

Bezoek wethouder 
Op de NLdoet dag heeft groep 4B vogelhuisjes gemaakt die in de wijk opgehangen zullen worden. 
 
Op vrijdag 2 juli om 10.00 uur komt wethouder Ingeborg Ter Laak de school bezoeken en zullen de vogelhuisjes 
door de firma Vermeulen worden opgehangen. Voor dit officiële moment worden er 2 vogelhuisjes in de boom op 
het speelplein opgehangen met behulp van een hoogwerker. Natuurlijk zal groep 4B daarbij aanwezig zijn. De 
andere vogelhuisjes worden in de wijk opgehangen, o.a. langs het Heemkanaal. 
 
Juf-en meesterdag 
Volgende week donderdag vieren we allen juf- en meesterdag. Deze dag zijn er streetsbeat workshops verzorgd 
door de groep Grote Broer. 
 
De groepen 3 t/m 8 zullen verspreid over de dag in de gymzaal van de Oosterpoort de workshops volgen. 
 
De eerste workshop start om 8.30 uur voor de groepen 6A, 7A en 7B. Deze groepen worden in het begin van de 
ochtend verwacht in de gymzaal tussen 8.20-8.30 uur.  
 
De groepen 8A, 8B, 7A, 7B, 6A en 6B zullen iets later uit school komen i.v.m. het laatste optreden voor elkaar. Zij 
zullen om 14.30 uur naar huis of BSO gaan. 
 
De groepen 5A, 5B, 4A, 4B, 3A en 3B zijn gewoon om 14.15 uur uit. Hun optreden is begin van de middag 
geweest. 
 
De kleuters blijven op school om de workshop in de speelzaal te volgen. Ook hun optreden is in de middag. Zij zijn 
op de normale tijd uit school of naar de BSO. 
 
We maken er een mooie feestdag van en zullen u later verblijden met foto's en misschien ook wat filmpjes. 

Nieuwtje 
 
Beste ouders, 
  
Vanmorgen in de kring hebben we met elkaar een heel gesprek gehad over "wat vind jij leuk om te doen als je 
niet naar school hoeft?" 
De kinderen wisten heel veel te vertellen. 
Zelf kunnen kiezen wat je wil doen is natuurlijk heel leuk. 
  
Dit onderwerp was niet zomaar gekozen...... 
  
Voor mij breekt nl. ook de tijd aan om te kunnen kiezen wat ik graag wil doen in mijn vrije tijd samen met 
"meester Theo". 
Met andere woorden.....met ingang van 1 augustus ga ik met vervroegd pensioen. 
  
Na heel veel jaren in het onderwijs wordt het tijd om andere dingen te gaan doen. We hebben een mooie caravan 
waar we mee op stap kunnen, 4 heel lieve kleinkinderen waar we naartoe kunnen en waar we op kunnen passen 
en eens tijd hebben om een boek te lezen lijkt me ook heerlijk! 
  
De reactie van de kinderen was heel nuchter : "ik wil graag zwemmen, ik ga logeren bij oma, ik ga je missen, je 
kunt nog wel zwaaien ...." 
  
Deze laatste weken zullen nog even vol zitten met allerlei activiteiten om alles goed af te kunnen sluiten. 
Het zal niet meevallen om de kinderen los te laten, maar ook dat moet een keer. 
  
met vriendelijke groet, 
Annemarie van Dongen 



 

Tevredenheidspeilingen 
 
Op de volgende pagina’s ziet u de uitkomst van de oudertevredenheidspeiling en de leerlingtevredenheids-
peiling. 
 
Waar zijn we trots op? 
 
 We zijn erg blij om te zien dat de (meeste) kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen op 

Het Noorderlicht!  
 
 Uw tevredenheid over de vakbekwaamheid van de leerkrachten. 
 
Waar gaan we aan werken? 
 
 Voldoende uitdaging, zodat alle leerlingen zich maximaal kunnen ontwikkelen. Onze nieuwe methodes 

rekenen en taal zullen ons hierbij helpen. Kinderen krijgen na de basisinstructie verwerkingsstof op hun 
eigen niveau aangeboden.  

 
 De communicatie 

Om de communicatie te verbeteren gaan we een nieuwe app gebruiken: ‘Parro’. Afgelopen maanden 
hebben enkele groepen hier een pilot mee gedraaid. Zowel ouders als leerkrachten waren erg enthousiast. 
Begin schooljaar 2021-2022 ontvangt u hier inloggegevens voor. Door het gebruik van deze app zullen de 
lijntjes tussen de ouders en de leerkrachten nog korter worden.  

 

Herhaalde oproep 
 
Naar aanleiding van de oproepen in de vorige nieuwsbrieven waarbij wij op zoek zijn naar leden voor de LOL 
groep, zijn er twee aanmeldingen binnengekomen, daar zijn we heel blij mee! 
Helaas is dit nog niet genoeg, vandaar dat wij nogmaals de oproep plaatsen: 
 
Daar er een aantal ouders vertrekt uit de “LOL”-groep, zijn wij hard op zoek naar ouders die willen helpen bij de 
luizencontrole. Op dit moment zijn er te weinig ouders om al onze leerlingen op luizen te controleren. U zult 
begrijpen dat het van groot belang is dat deze controles door blijven gaan. Na de zomervakantie zullen de 
luizencontroles op dinsdag plaatsvinden. Informatie en/of aanmelden via sabinevdhelm@outlook.com  
 
We hopen echt dat iemand zich wil opgeven, anders kunnen de luizencontroles niet doorgaan. Het gaat om 
slechts  5 x 5 kwartier in een schooljaar. 

Gezocht 
 
Wij zijn op zoek naar een handige (groot)ouder die met eigen materiaal (schroeven, boer, schroeftol) een aantal 
haken in de buitenspeelmateriaalschuur wil ophangen. 
Wie o wie? 
Meer informatie en/of aanmelden bij: 
annemarie.pradera@hetnoorderlicht.unicoz.nl  
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Leerlingtevredenheidspeiling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingtevredenheidspeiling is in mei 2021 afgenomen in groep 6, 7 en 8.  
We zijn trots op de hele leerlingtevredenheidspeiling! De leerlingen geven de tevredenheid van de leerkrachten 
een 9,0! Wat een mooi compliment voor onze leerkrachten. We vinden het fijn dat de kinderen het leuk vinden op 
school en dat ze tevreden zijn over wat ze leren. Duidelijke regels zijn prettig voor iedereen. Fijn dat de leerlingen 
daar ook zo over denken. 

 



Sportdag 
 
Beste ouders/verzorgers van de kinderen van de groepen 1 t/m 8, 
 
Op woensdag 23 juni vindt de sportdag plaats. 
Er wordt op 3 verschillende locaties gesport. Om ervoor te zorgen dat u genoeg tijd heeft om kinderen zowel op 
Het Noorderlicht te brengen als naar Ayers Rock te brengen, is er gekozen voor verschillende begin- en eindtijden. 
 
We willen de ouders van de kinderen die op woensdagochtend en woensdagmiddag van de BSO gebruik maken 
en in de groepen 5 t/m 8 zitten, vragen om te regelen dat uw kind die ochtend en middag kan verblijven bij en 
meerijden met een klasgenoot naar en van Ayers Rock. 
 

 
Wat hebben de kinderen nodig tijdens de sportdag: 
- de kinderen hebben deze dag sportkleding voor buiten aan 
- de kinderen hebben deze dag sportschoenen voor buiten aan 
- tussendoortje 
- genoeg drinken 
- eventueel zonnebrand 
- eventueel petje 
- eventueel regenkleding 
- eventueel medicijnen (bijvoorbeeld bij kinderen met astma) 
De kinderen krijgen die dag een zakje popcorn van school. Mocht uw kind dit niet lusten of hier allergisch voor 
zijn, kunt u zelf een alternatief meegeven. 
Wij hebben er heel veel zin in! 
 
Met sportieve groeten, 
 
ook namens de ouders uit de ouderraad, 
Joyce, Nicole en Joëlla 
 

 

 Groepen 1/2 Groepen 3 en 4 Groepen 5 t/m 7 Groepen 8 

Schooltijden 08.30-12.00 uur 08.30-12.00 uur 09.00-12.30 uur 09.00-12.30 uur 

Verzamelplek Het Noorderlicht, 
in het eigen         
klaslokaal 

Het Noorderlicht, 
in het eigen          
klaslokaal 

Ayers Rock, bij de  
eigen leerkracht 
Adres: 
Buytenparklaan 14 
2717 AX  Zoeter-
meer 

Ayers Rock, bij de  
eigen leerkracht 
Adres: 
Buytenparklaan 14 
2717 AX  Zoeter-
meer 

Sportplek Gymzaal en        
speellokaal van 
school 

Grasveld naast de    
natuurspeeltuin bij 
de straat “Tasmanië” 

Voetbalvelden naast 
Ayers Rock 

Bij Ayers Rock 



Cultuur op school 
 
 
 
 

Bijlagen: 
 
 Informatiebrief Jeugdtandverzorging 
 Informatie cursus Anglia: onine voorbereiding Brugklas Engels 

Fietsen 
 

Op de hoek van de achteruitgang back alley Capri, nabij de 
Javalaan, doorgang naar Cyprus (tegen de witte muur) staat 
sinds een week, 1,5 week een mooie meisjes fiets Cortina, blauw 
met rieten mand met klep, met roze bloemetjes aan de mand. 
Er zit al een bandje aan van de handhaving dat deze fiets 
binnenkort verwijderd wordt.  
 
Er is ook een jongensfiets achtergelaten, een gazelle Chamonix, 
zwart/grijs met geel zadeldekje.  
 
 


