
Nationale 
Voorleesdagen 
2019 

Van 23 januari tot en met 2 
februari vinden de Nationale 
Voorleesdagen plaats.  
Centraal staat het prentenboek van 
het jaar  “ Een huis voor Harry”. 

 
 
 
Een Huis voor Harry - Leo Timmers  

Leo Timmers bedacht voor zijn nieuwste prentenboek een uiterst aaibaar 
hoofdpersonage: de dikke kater Harry met het kleine hartje, die op zoek moet 
naar een nieuw huis.   
Harry gaat liever niet naar buiten, binnen is het veiliger. Tot Vera hem vraagt 
om tikkertje te spelen. Dat wil hij wel. Maar hij raakt haar kwijt. Hij weet niet 
meer waar hij is. Hoe vindt hij de weg terug naar huis? Een origineel boek, 
om vaak te bekijken. 

De peutergroepen van Norlandia gaan op verschillende dagen op bezoek bij 
de bibliotheek om te genieten van een voorleesontbijt. 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Volgt u ons? 
Volgt u Norlandia en 
Bs Noorderlicht al op 
Facebook? Bekijk 
onze pagina’s! 

 
 
 
 

 
 
Aanmelden of 
afmelden 
nieuwsbrief: 
Stuur een mail naar 
nieuwsbrief@bsnoo
rderlicht.nl met in 
de titel aan- of 
afmelden

AGENDA FEBRUARI 
• 15 februari rapport 

1 mee naar huis. 

• 18 - 22 februari 
rapportgesprekken 
groep 1-7 

• 20 februari 
adviesgesprekken 
groep 8 

AGENDA FEB/MRT 
• 22 februari 

spelletjesochtend 
groep 1-2 

• 1 maart 
carnavalsviering op 
school 

• 4 - 8 maart vakantie 

 

AGENDA BS 
NOORDERLICHT 
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Dyslexie Kletsclub 

Zit jij in groep 5, 6, 7 of 8 en heb je dyslexie? Kom eens 
kijkje nemen bij de Dyslexie Kletsclub! Een speciale club 
waar je ervaringen kunt uitwisselen met kinderen die ook 
dyslexie hebben.  
Ben je nieuwsgierig geworden en lijkt het je leuk om een 
keer mee te doen? Geef je op en kom gezellig langs! 

https://www.bibliotheekdenbosch.nl/activiteiten/
agenda-en-tickets 

Tijden en locaties; 

Bibliotheek Rosmalen, 15.30 – 16.15 uur: 

-maandag 11 februari  
-maandag 11 maart 
-maandag 8 april 
-maandag 13 mei 

Bibliotheek Vught, 15.30-16.15 uur 
woensdag 30 januari  
-woensdag 27 februari 
-woensdag 27 maart 
-woensdag 24 april 
-woensdag 29 mei 

Project afval scheiden: 
 
 
Op het Libellenrijk zijn we op dit moment druk bezig met het project 
afval scheiden. Voor dit project lezen we het boekje van Anna ruimt op. 
Anna is haar konijn kwijt en gaat opzoek.  
Door haar speelgoed op te ruimen vind ze haar konijn. In de eerste week 
hebben we het boekje bekeken. Wat zien we allemaal. In de tweede week 
zijn we gaan luisteren naar het verhaaltje. Waar gaat het verhaaltje over? 
Deze week, week drie. O jee, wij zijn ook een konijn kwijt. Waar is konijn 
gebleven? Samen gaan we op zoek. Wie hem vind mag hem daarna 
verstoppen. Op deze manier maken kinderen kennis met het spel  
verstoppertje. De grote kinderen weten al hoe het moet en houden hun 
handen voor de ogen en tellen tot tien. De kleinere kinderen vinden het 
leuk om mee te zoeken en doen de grote kinderen na. 

https://www.bibliotheekdenbosch.nl/activiteiten/agenda-en-tickets
https://www.bibliotheekdenbosch.nl/activiteiten/agenda-en-tickets
https://www.bibliotheekdenbosch.nl/activiteiten/agenda-en-tickets
https://www.bibliotheekdenbosch.nl/activiteiten/agenda-en-tickets
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Vestingloop: Kids run  
Op zondag 26 mei is de Vestingloop in ’s-Hertogenbosch. 

Kinderen van 4 t/m 12 jaar kunnen weer gratis deelnemen 
aan de 1 km kids run. Het aantal deelnemende leerlingen van 
basisschool Noorderlicht wordt steeds groter. Vorig jaar 
hebben ongeveer 45 kinderen van onze school deelgenomen. 
Wie wil er (weer) meelopen of toejuichen?  
Inschrijven kan via de site www.vestingloop.nl   
Na de inschrijving via de website graag nog even een mail 
naar manon@bsnoorderlicht.nl met onderstaande informatie: 
Naam leerling, leeftijd, groep en maat t-shirt. 

De afgelopen 2 jaren waren er voorafgaand aan de 
Vestingloop enkele oefenmomenten. Wanneer hier weer 
animo van is dan zal dat weer georganiseerd worden.  
En net als voorgaande jaren zouden we het leuk vinden om 
weer vooraf te verzamelen.  
 
Nadere informatie volgt later.

http://www.vestingloop.nl/%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:manon@bsnoorderlicht.nl
http://www.vestingloop.nl/%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:manon@bsnoorderlicht.nl


Norlandia Quest ‘Go 
Green’  

Net als vorig jaar doen alle locaties van 
Norlandia kinderopvang mee aan de 
Quest. Niet alleen in Nederland, maar 
ook in Noorwegen, Zweden, Finland, 
Polen en Duitsland gaan alle locaties 
aan de slag met het thema ‘Go Green’.  
 
Alle kinderen in onze opvang in alle 
landen zullen spelenderwijs van alles 

leren over duurzaamheid en milieu.  
Voor het maken van lampionnen zijn wij op 
zoek naar lege blikjes. U kunt lege blikjes 
afgeven op de groep!  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BEDANKT! 

Hartelijk dank voor de gulle donatie van �4.124,63!  
Hiermee kunnen ruim 117 verjaardagen gevierd worden.  
Heel mooi en fijn gebaar!  
Feestelijke groet,  
 
Stichting Jarige JOB 
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Project “Eten en drinken” 
Norlandia 

Het volgende project waar we binnenkort mee gaan starten is “ Eten 
en drinken” 
Daarbij hoort natuurlijk een projectboek wat deze weken centraal 
zal staan. 

Rupsje nooit genoeg! 

We gaan spelenderwijs alle ontwikkelingsgebieden aan bod laten 
komen in en om het project eten en drinken.  
We hebben verschillende puzzels, we maken knutselwerkjes, we 
leren hoe we een tafel moeten dekken, we gaan boodschapjes halen 
en we gaan natuurlijk zelf proeven en ruiken.  

Ook leren we een leuk versje van rupsje nooit genoeg : melodie 
Berend botje;  

1,2,3,4,5,6,7 
Waar is klein rupsje nooit genoeg gebleven, Voor de boom, achter 
de steen. 
Nee, hij kroop door een appel heen. 
Hap, hap, slik, slik, 
Smullen maar. 
Appel, peer, een pruim en een taart, 
Een plakje kaas, een stukje meloen 
En tot slot een blaadje groen..  

 
AGENDA NORLANDIA 

JAN/FEB/MRT 
• 28 januari aftrap  

‘Go Green’ 

• 30 januari OC 
vergadering 

• 1 maart 
carnalsviering 

MRT/APR 
• 4, 5 maart kinderen 

mogen verkleed 
naar de opvang 

• 27 maart 2019 
oudergesprekken. 

Meer info in de app 

MRT/APR 
• 12 april 

Koningspelen/
sportdag 

KinderCampus 
Noord 
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Activiteiten de komende tijd bij de BSO  
 
Bij de BSO staat de komende periode veel sport op het programma, maar ook 
doen de BSO kinderen mee aan de Quest, we gaan “groen koken”, lichtjes 
maken en we gaan proefjes doen. Hoe maak je van cirtoen een batterij? We 
gaan het allemaal ontdekken. Daarnaast knutselen we voor het 

Vakantie opvang. 
Nog even en de carnavalsvakantie komt er aan. Wij zijn 
druk 
bezig met de planningen en roosters en vinden het fijn om 
te weten welke kinderen wij in de vakantie kunnen 
verwachten. 
Wij vragen jullie, indien jullie kinderen niet komen dit in de ouderlogin te 
zetten: 
https://auth.kovnet.nl/signin 

Het komt veel voor dat in de planning staat dat kinderen komen, maar 
uiteindelijk in de vakantie zelf er toch niet zijn. Dit is voor onze planning erg 
vervelend. Medewerkers die vrij willen zijn kunnen niet vrij zijn, maar ook 
ouders die graag willen ruilen kunnen we geen toezeggingen doen. 
Daarnaast maken wij voor de BSO een leuk programma op het aantal 

https://auth.kovnet.nl/signin
https://auth.kovnet.nl/signin

