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    In dit nummer: Van de directie 
 
Donderdag 15 juli 
 
Er is wat verwarring over de eindtijd op 15 juli. Op de website stond 12:00 en in de 
vorige nieuwsbrief 14:15 uur. 14:15 uur is de juiste tijd, dan luiden we met elkaar 
de vakantie in! 
 
Groepen 5 en 7 
 
De groepen 5 en 7 gaan van lokalen wisselen. Dat betekent dat de groepen 5 naar 
boven gaan (bij de groepen 6) en de groepen 7 naar beneden (naast de groepen 
8). Voor een goede samenwerking tussen de leerjaren is het praktischer om bij 
elkaar in de buurt te zitten.  
 
Studiedag 
 
Afgelopen vrijdag konden uw kinderen genieten van een extra dag vrij. Voor alle 
juffen en meesters was het een dag hard werken. In de ochtend zijn we bezig 
geweest met de eerste stap van het herijken van de Visie.  
De school bestaat nu 11 jaar en dat is een mooi moment om met elkaar de visie 
eens tegen het licht te houden. Waar staan we voor? Wat willen we graag 
behouden? Hoe zien we dat terug in ons onderwijs? En hoe dragen we dit uit?  
 
In de eerste stap is het belangrijk om van elkaar te weten wat onze kernwaarden 
en drijfveren zijn om in het onderwijs te werken. Met elkaar hebben we gekeken 
naar de huidige situatie en de wenselijke situatie.  
Tijdens het visie-traject worden we begeleid door Harry van Sas van Via van Sas. 
Het was een heel inspirerende ochtend en we kijken uit naar de volgende 
bijeenkomst op 27 augustus.  
 
In de middag was het tijd voor teambuilding. Wellicht heeft u een paar wilde 
leerkrachten door de Dorpsstraat en het Stadshart zien rennen. Je gelooft het bijna 
niet, waar ze in de ochtend rust en structuur erg belangrijk vonden, was daar in de 
middag niet veel van terug te zien.  
We speelden met elkaar "Hunted", u vast wel bekend 
van TV. Leerkrachten waren voor elkaar op de vlucht, 
verstopten zich in de bosjes of in de parkeergarages en 
moesten tussentijds ook nog opdrachten doen. Een 
middag om niet meer te vergeten!  
We sloten de dag af met een gezellige BBQ.  
 
 
 

Agenda 

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 



 

 

Formatie en groepsindeling schooljaar 2021-2022 
 
Onderstaand treft u het overzicht aan van de indeling van de groepen en de leerkrachten. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U ziet een aantal leerkrachten niet meer in het schema: 
• Juf Irene gaat weer naar school, zij gaat de opleiding Forensische pedagogiek doen. 
• Meester Wieger werkte voor juf Hilda/Juf Shanna tijdens hun zwangerschapsverlof. Hij gaat op een school 

werken in Rijswijk. 
• Juf Lydia en juf Jolanda waren onze vaste invaljuffen bij de kleuters, we zien hen vast nog een keer terug op 

het Noorderlicht. 
• Juf Gita heeft een baan dichter bij huis gevonden in Rijswijk. 
• Juf Marjolein heeft een baan op een andere school gevonden. 
 
We zullen in de laatste week afscheid nemen van deze collega’s en wensen hun een mooie toekomst in het onderwijs. 

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1/2A Marion Marion Nika Marion Marion 

1/2B Annemieke Annemieke Annemieke Sabrina Sabrina 

1/2C Anjana Anjana Nicole Nicole Nicole 

1/2D Annemarie P Annemarie P Anjana Annemarie P Annemarie P 

3A Christine Christine Christine  Daniëlle Christine  

3B Miriam Miriam Miriam Nika Nika  

4A Nika Bea Bea Bea Bea 

4B Denise Denise Niels Denise Niels 

5A Vacature Hilda Hilda Hilda Vacature 

5B Erica Erica Erica/Shanna* Erica/Shanna* Erica/Shanna* 

6A Danielle Danielle Rebecca Rebecca Rebecca 

6B Nicolette Nicolette Caroline Caroline Caroline 

7A Anne Niels Anne Anne Anne 

7B Joëlla Joëlla Joëlla Joëlla Joëlla 

8A Stephanie Stephanie Stephanie Kirsten Kirsten 

8B Peter Peter Peter Peter Peter/Daniëlle 

            

Administratie Joan tot 12.00     Joan tot 15.00   

IB Annemiek /Lotte  Annemiek /Lotte  Lotte Annemiek/ Lotte Lotte 

Adj. Directeur   Corrie Corrie Corrie Corrie 

Directeur  Maaike Maaike  Maaike  Maaike Maaike 

ICT  Anne    

Conciërge Vacature Vacature Vacature   Vacature 

HB Specialist     Kim     

Vakleerkracht Gym     Joyce Joyce Joyce 

RT Reny Reny Reny     



U ziet in het schema ook een aantal nieuwe leerkrachten:  
• Juf Sabrina: zij werkt nu op vrijdag als invaljuf in groep 4.  
• Meester Niels: hij werkt nu bij CLOU, het bedrijf dat voor ons extra ondersteuning (RT) biedt.  
• Juf Erica: zij werkt nu op een andere Unicoz-school “IKC Noordeinde” 
• Juf Caroline: Voor de meesten van u een oude bekende, na een jaar in de invalpool komt zij weer vast bij 

ons werken. 
• Juf Nicolette: zij werkt nu op een andere Unicoz-school “De Floriant”. 
 
We zijn erg blij met onze nieuwe collega’s. Afgelopen vrijdag hebben we al kennis kunnen maken. Ze hebben er 
erg veel zin in. We wensen hun een fijne tijd op het Noorderlicht.  
 
We hebben nog twee vacatures uitstaan; voor 2 dagen groep 5 en  0,4 fte voor conciërge. De laatste gesprekken 
worden komende week gevoerd. We vertrouwen erop dat deze vacatures volgende week vervuld zullen worden. 
We zullen u hierover voor de vakantie nog informeren. 
 
*Juf Shanna heeft op dit moment nog ziekteverlof en daarna recht op ouderschapsverlof. Als juf Shanna 
terugkomt in groep 5B, zal juf Erica op woensdag, donderdag en vrijdag ondersteunende werkzaamheden gaan 
doen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het team van Het Noorderlicht 
 
Corrie Baas en Maaike Bergsma 

Wie o wie? 
 
We willen heel graag  bij de avondvoorstelling van de musical van onze groepen 8 een livestream verzorgen, maar 
dit moeten wij zelf regelen. Dit is op woensdag 7 juli en vrijdag 9 juli van 19.15 uur tot 22.15 uur. 
 
Is er iemand die hier handig in is en de apparatuur hiervoor heeft en die ons hiermee zou willen helpen? 
Wifi is aanwezig. Het zou zelfs kunnen via ons Instagram account. Graag opgeven bij een leerkracht van groep 8. 
Alvast hartelijk dank!  

Groep 8 musical 
 
Vandaag, donderdag 1 juli, hebben de groepen 8 de liedjes van de musical opgevoerd voor de 
kleutergroepen in de aula op school. Het was een gezellige ochtend! Uiteraard wordt de rest van de school niet 
vergeten, zij mogen resp. vrijdag 2 juli of maandag 5 juli van de musical genieten.  
In het Picasso Lyceum zijn wij woensdag 7 juli (8a) en vrijdag 9 juli (8b) te gast om aldaar een middag- en een 
avondvoorstelling te verzorgen. De kinderen van groep 8 ontvangen per persoon per voorstelling 2 kaarten om 
hun vader, moeder, opa, oma, broertje en/ of zusje te laten kijken. Helaas kunnen we vanwege de huidige 
regelgeving niet meer plaatsen bieden dan deze twee plaatsen per kind per voorstelling.   
Heel fijn is het dan ook dat wederom de voorstelling gefilmd zal worden. Ook hierover zijn de ouders van de 
groepen 8 geïnformeerd.  
Op naar de laatste basisschoolweken van de huidige groepen 8 met een aantal spetterende voorstellingen!   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportdag 23 juni 
 
Woensdag 23 juni hebben de kinderen een superleuke sportdag gehad. Gelukkig kon het doorgaan met hulp van 
de MBO studenten, de OR en de leerkrachten. We hadden prima weer, niet te warm maar gelukkig droog. De 
groepen hadden op verschillende locaties activiteiten. 
 
De kleuters waren op school en konden helemaal losgaan op 3 grote springkussens in de gymzaal. De kinderen 
waren zeer enthousiast en wilden gelijk alle springkussens uitproberen. We hebben veel mooie en stoere stunts 
gezien toen de kinderen van de glijbanen naar beneden kwamen. In de aula van school stond ook nog een 
spelletjesparcours opgesteld. 
 
De groepen 3 en 4 deden een spelletjesparcours op het grote veld. Er waren ontzettend veel spelletjes bedacht 
door juf Joyce en de MBO studenten. Van voetbal, knotshockey naar badminton en waterspelletjes. Aan het einde 
van de ochtend was er net genoeg tijd voor de groepen 3 en 4 om nog heel even te springen op de springkussens. 
 
De groepen 5, 6 en 7 waren op de voetbalvelden bij Ayersrock. Daar stonden voor hen heel veel spelletjes klaar 
en deze waren ook bedacht door de MBO studenten. Ze hebben gevoetbald, er waren hindernisbanen, 
boogschieten en wat vooral heel erg in de smaak viel, was levend Stratego. 
 
De leerlingen van de groepen 8 hadden de activiteiten op het terrein van Ayersrock. Zij zijn gaan mountainbiken, 
boogschieten, kanoën en ze hebben een vlot gebouwd, waarmee ze vervolgens het water op gingen. Er was 
verteld dat ze droge kleding mee moesten nemen, want je kon nat worden!! En ja hoor, daar ging een vlot kapot 
en lagen de kinderen in het water! 
 
Tussen de activiteiten door hebben ze allemaal nog lekker popcorn gekregen van de OR. Gelukkig toch nog een 
geslaagde sportdag ondanks alle coronaregels.  
 
Groeten van de Ouderraad 

 
 
 
 

 

 



NPO-plan 

Zoals u wellicht al heeft vernomen, stelt de overheid komende 2 jaar 8,5 miljard euro beschikbaar aan het          
onderwijs via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit geld is bedoeld om de vertraging die door de 
coronamaatregelen in het lesprogramma is ontstaan op te kunnen vangen.   
Om de scholen te helpen het geld goed te besteden heeft de minister een 'menukaart' gemaakt; dat is een 
overzicht van alle interventies die scholen kunnen doen, die bewezen effectief zijn. De Inspectie van het 
Onderwijs heeft de scholen opgeroepen het geld te besteden aan zaken die het onderwijs duurzaam verbeteren.  
De afgelopen periode hebben de leerkrachten en intern begeleiders analyses gemaakt van de cognitieve en 
sociaal emotionele resultaten om de ontwikkeling van de leerlingen in beeld te brengen. Op basis daarvan 
hebben wij een goed beeld gekregen van de gevolgen van de coronamaatregelen op de ontwikkeling van de 
leerlingen.  
 
De directeur bepaalt samen met het team welke interventies er nu nodig zijn voor de leerlingen en de school. We 
hebben daarbij de vragen gesteld “wat is er nodig om de corona-vertraging in het lesprogramma in te halen?” en 
“hoe zorgt de school dat de interventies die hiervoor ingezet worden het onderwijs ook meteen duurzaam 
verbeteren?” 
 
We gaan het geld inzetten op de volgende gebieden:  

• Remedial teaching (extra ondersteuning voor Spelling, lezen, Begrijpend lezen en Rekenen) 

• Sociale vaardigheidstrainingen 

• Teamscholing 

• Individuele scholing leerkrachten 

• Uitbreiden digitale middelen. 

• Extra inzet leerkrachten voor de expertisegroepen (Taal/lezen, Rekenen, gedrag, hoogbegaafdheid en ICT) 

• Extra inzet leerkrachten voor bouwcoördinatoren 

• Extra inzet Intern begeleiders voor coaching (startende)leerkrachten 
 
Het NPO-plan is aan de MR voorgelegd en goedgekeurd.   

Vakantieboek en leesbingo 
 
Uitgeverij Malmberg heeft vakantieboeken gemaakt met het thema “op weg naar groep 3/4/5/6/7/8”. 
Via deze link kunt u dit downloaden: 
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/ondersteuning-inspiratie/inspiratie-actualiteit/start-schooljaar-
checklist/zomerboek-festival.htm  
 
Om het lezen in de vakantie nog leuker te maken krijgen  de kinderen van de groepen 3 t/m 6 een leesbingo mee. 
Wanneer zij de kaart vol hebben, kunnen ze deze maandag na de vakantie inleveren bij hun nieuwe juf of 
meester. 

Vroegboekkorting Typetuin verlengd 
 
Korting! 
We hebben besloten om de vroegboekkorting te verlengen. Bij inschrijving tot 1 augustus kunnen ouders nog 
gebruik maken van deze mooie korting.   
We bieden ouders flexibiliteit! U heeft de mogelijkheid om de cursus tot 20 september kosteloos te annuleren. 
Ongeveer 2 weken voor de start bekijken we of er voldoende deelnemers zijn om van start te kunnen gaan. Bij 8 
of meer krijgt u direct bericht van ons. 
Zijn er tussen de 1 en 7 deelnemers, dan laten we uiterlijk 1 week voor de start per mail weten of de cursus door 
kan gaan.  
 
Met vriendelijke groet, 
Typetuin/Brightskills                                                        (In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u meer informatie.) 

https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/ondersteuning-inspiratie/inspiratie-actualiteit/start-schooljaar-checklist/zomerboek-festival.htm
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/ondersteuning-inspiratie/inspiratie-actualiteit/start-schooljaar-checklist/zomerboek-festival.htm


Cultuur op school 
 
Gedicht: Klein Orkest 
 
 

Bijlagen: 
 
• Groepslijsten kleuters en groepen 3 
• Informatie Typetuin (vroegboekkorting verlengd) 
• Flyer Pro Patria zomerturnkamp 
• Nieuwsbrief juni SMW 


