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    In dit nummer: Van de directie 
 
Beste ouders, 
 
Het team van Het Noorderlicht wenst u een goed, gezond en liefdevol 2022 toe. 

Op maandag 10 januari hebben wij met alle kinderen getoost op een mooi nieuw 
jaar dat voor ons ligt. 
 
Het kabinet heeft gelukkig besloten dat scholen in het primair onderwijs hun 
deuren weer mochten openen vanaf maandag 10 januari. Op scholen blijven 
dezelfde corona-maatregelen gelden als voor de kerstvakantie. 
 
De PO-Raad is blij met het kabinetsbesluit en gaat graag met het nieuwe kabinet 
in gesprek over een coronastrategie voor de langere termijn. 
 
PO-Raad voorzitter Freddy Weima: ,,Ik ben blij dat het kabinet heeft besloten dat 
scholen weer kunnen openen na de kerstvakantie. Samen met klasgenoten naar 
school gaan is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.” 
 
Lange termijn aanpak corona en onderwijs 
Nu blijkt dat we langer last blijven houden van corona, is het van belang dat we 
beter voorbereid zijn. Volgens Weima is het tijd ons te richten op een 
coronastrategie voor de lange termijn: ,,Dit is geen houdbare en werkbare 
situatie voor het onderwijs.  
Lastminute besluiten zijn niet goed voor leerlingen, ouders en 
onderwijspersoneel. De PO-Raad vraagt het nieuwe kabinet om samen met 
scholen en schoolbesturen na te denken over hoe we scholen niet onverwacht 
hoeven te sluiten en hoe maatregelen meer in samenhang met elkaar genomen 
kunnen worden.” 

Agenda 

Ma. 17 jan.  
Tm wo. 2 feb. - Groep 8 CITO 
Vr. 11 feb. - Studiedag, leerlingen vrij 
Wo. 16 feb. - Adviesgespr. groep 8 
Do. 17 febr. - Adviesgespr. groep 8 
Do. 24 febr. - Juffen/meestersfeest 
     Leerlingen 12.00 u vrij 
Do. 24 febr. - Portfolio 2 mee 
Vr. 25 feb. - Studiedag, leerlingen vrij 
Ma. 28 feb.  
tm vr. 4 mrt - Voorjaarsvakantie 
Ma.21 maart - Studiedag, leerlingen vrij 



De belangrijkste coronamaatregelen voor scholen (deze zijn ongewijzigd): 
 
1. Onderwijspersoneel houdt 1,5 meter afstand van elkaar en werkt zoveel mogelijk thuis als zij geen bijdrage 

leveren aan het primaire proces. 
2. Dringend advies voor leerlingen in de bovenbouw van het po (vanaf groep 6) om mondkapjes te dragen in 

de gangen en bij het bewegen in de school. Voor leerlingen in het vso en voor onderwijspersoneel is het 
verplicht om mondkapjes te dragen bij het verplaatsen binnen de school. 

3. Dringend advies voor leerlingen in de bovenbouw van het po, leerlingen in het vso en onderwijspersoneel 
om twee keer per week een zelftest te doen. 

Leerlingenraad 
 
We gaan starten met een leerlingenraad! Op vrijdag 21 januari worden er verkiezingen gehouden. Uit de groepen 
5 t/m 8 wordt per klas een vertegenwoordiger gekozen voor de leerlingenraad.   
Per groep zal 1 vertegenwoordiger worden gekozen.  
In de leerlingenraad kan er worden vergaderd over ideeën vanuit de klas. In elke klas vindt, voordat de 
leerlingenraad vergadert, een klassenvergadering plaats. De punten die uit de klassenvergadering naar voren 
komen, bespreek jij met de leerlingenraad.  
 
De leerlingenraad vergadert 3 keer per jaar en er is altijd een leerkracht of iemand van de directie bij. Tijdens de 
vergaderingen van de leerlingenraad worden er zaken besproken die voor de leerlingen actueel zijn. 
In de eerstvolgende vergadering willen we het bijvoorbeeld hebben over de nieuwe visie van de school en welke 
ideeën de kinderen hierover hebben. Maar ook zouden vergaderingen van de leerlingenraad bijvoorbeeld 
kunnen gaan over het gebruik en de inrichting van werkplekken binnen de school en bevindingen van de 
lesmethodes. Ook kunnen deze leerlingen adviseren bij allerlei festiviteiten. We hebben er ontzettend veel zin 
in!   
 
Wil jij je verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad? Meld je dan snel aan bij je eigen leerkracht!   

Naamswijziging 
 
Zoals u misschien al wel hebt gehoord zijn Junis, De Drie Ballonnen en PeuterStart vanaf 1 januari 2022 samen 
verdergegaan onder de naam Junis Kinderopvang. Inhoudelijk verandert er niets, alleen is de naam gewijzigd. 
 
Dit betekent ook dat de website van De Drie Ballonnen niet meer bestaat.  
Meer informatie kunt u nu vinden op www.junis.nl  

 



SiDi PO 
 
Van de Expertisegroep meer– en hoogbegaafdheid 
 
In de nieuwsbrief van 2 december heeft u onze nieuwe ‘visie in een notendop’ kunnen lezen. Hierin stond o.a. 
dat we ieder kind stimuleren in de brede ontwikkeling, zowel kennis als (sociale) vaardigheden. Als deze kennis 
en vaardigheden in balans zijn, heeft ieder kind een sterke basis om optimaal te kunnen groeien.   
 
Bij hoogbegaafde kinderen kunnen kennis en vaardigheden zich vlotter ontwikkelen. Soms kunnen ze uit balans 
zijn. Een oorzaak hiervan kan zijn dat ze als baby of peuter voor waren in hun ontwikkeling. Ze kregen sneller iets 
onder de knie dan gemiddeld, waardoor ze minder hebben leren proberen, doorzetten en oefenen.  
Zo kunnen bepaalde vaardigheden, executieve functies, onderontwikkeld zijn gebleven. Hierdoor ontstaan dan 
uiteindelijk problemen in situaties waarin deze vaardigheden wél nodig zijn.  
 
Een andere uitleg is dat de hersenontwikkeling van hoogbegaafden sneller verloopt dan gemiddeld en dat de 
hersencellen meer verbindingen maken. In het kort komt het erop neer dat hersenen die zo druk zijn als een 
groot vliegveld als Schiphol (denkprocessen), niet genoeg hebben aan de verkeerstoren van een kleiner vliegveld 
als Rotterdam The Hague Airport (vaardigheden). Belangrijk is dan hoe we deze executieve functies kunnen 
versterken.   
 
Op Het Noorderlicht maken we gebruik van SiDi PO. Deze toolbox kan ingezet worden om hoogbegaafde 
kinderen te signaleren, maar ook om tot een goed beeld te komen wat kinderen nodig hebben. Wanneer er 
sprake is van een belemmering om optimaal tot leren te komen, kun je o.a. onderzoeken of dit komt door 
belemmeringen in de executieve functies.  
Door middel van observaties en vragenlijsten vanuit SIDI PO zijn er handelingsadviezen beschikbaar om een kind 
verder te helpen in zijn ontwikkeling. Mocht SiDi PO voor uw kind nodig zijn, dan wordt u hierin uiteraard 
betrokken door de groepsleerkracht.    

Bijlagen 
 
Flyer Piëzo  TalentenAcademie “Ontmoet mensen met spannende beroepen” 

Piëzo TalentenAcademie 
 
Er zijn nog een paar plekken vrij voor de groep Piëzo TalentenAcademie. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u 
meer informatie. 


