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Volgt u ons?
Volgt u Norlandia en Bs
Noorderlicht al op
Facebook? Bekijk onze
pagina’s!

Schoolfoto
Woensdag 3 en donderdag 4 april 2019 komt de schoolfotograaf.
We hebben dit jaar gekozen voor de organisatie
“Nieuwe schoolfoto”. Voor mee info www.nieuweschoolfoto.nl
Op woensdag 3 april van 12.30 tot 13.00 uur worden de broer/zus foto’s gemaakt
met kinderen die niet op school zitten.
Via de groepsapp wordt u geïnformeerd wanneer de groep van uw kind op de foto
gaat.
De broer/zus foto’s van de kinderen die al naar de basisschool/Norlandia gaan,
worden op donderdag gemaakt.
In de week van 6 mei wordt aan de kinderen een kaart meegegeven met een
inlogcode, waarmee u de bestelling kunt doen.

Aanmelden of
afmelden
nieuwsbrief:

Dit kunt u doen door
in het mailbericht
onderaan op
afmelden te klikken.
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LEERPLEIN BOS

LEERPLEIN OCEAAN

LEERPLEIN DUIN

LEERPLEIN ROTS

Nieuwe zandtafel,
nieuw thema!

Juf Milou is weer
gestart na haar
zwangerschapsverlof.

Pilot met ‘’pencils’’.
Kinderen gaan
schrijven op hun iPad.

Verkeersexamen komt
eraan. Daarnaast de
laatste voorbereidingen
voor de Eindtoets/
drempeltoets.
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Excursies op de fiets
In de 45 jaar dat onze school bestaat, gaan we al jaren
met alle groepen op excursie. Voor de groepen 1 t/m 6
doen we dit per auto, maar vanaf groep 7/8 gaan wij op
de fiets. Dit mede ter voorbereiding op het fietsen naar
het Voortgezet Onderwijs.
Vanaf groep 1 behandelen de verkeersregels op school,
hetzij in thema’s of in lessen. Daarnaast bieden wij 1x in
de twee jaar voor plein Rots het verkeersexamen aan.
Wat betekent dat als de kinderen onze school verlaten
ze, in het bezit zijn van het verkeersdiploma. Het
verkeersdiploma is geen verplicht onderdeel in ons
lesprogramma, maar bieden wij als extra service naar
onze leerlingen.
Wij merken dat het fietsniveau van de leerlingen achteruit gaat. Om veilig deel te kunnen
nemen aan het verkeer en naar de excursies te kunnen gaan, vragen wij u, als ouder, met uw
kind te oefenen. In de praktijk, samen de weg op gaan, samen gaan fietsen.
De lente is begonnen, de klok wordt verzet, ga samen naar buiten, de natuur in en geniet!

Belangrijke informatie over het
ruilen van dagen binnen de
kinderopvang.
Binnen locatie Kindercampus Noord kinderopvang, hebben te maken met
een wachtlijst op verschillende dagen en groepen. Het ruilen van dagen is
een extra service, wij benadrukken dat dit alleen kan indien de
groepsgrootte dit toelaat volgens de wet en regelgeving. Het kan dus zijn
dat de mogelijkheid om te ruilen op dit moment minimaal is omdat de groepen vol zitten.

VAKANTIE OPVANG!!!
Nog even en de meivakantie 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

2

KINDERCAMPUS NOORD

29 MAART 2019

Fotograaf Norlandia
Ook bij ons op Norlandia worden er woensdag 3 en donderdag 4 april foto’s
gemaakt van de kinderen.
De pedagogisch medewerkers op de groepen weten wanneer de kinderen op de foto
gaan en zullen dit verder in goede banen leiden.
Voor de kinderen die niet op woensdag of donderdag bij ons op de kinderopvang
aanwezig zijn is er op woensdag van 12:00-13:00 een mogelijkheid om nog op de
foto te gaan.
Hiervoor hangt een inschrijflijst bij de deur van de kinderopvang.
In de week van 6 mei krijgt u een kaart mee met een inlogcode, waarmee u de
bestelling kunt doen.

Cursus spel onderwijs en opvang
De leerkrachten van de kleuterklassen enkele pedagogisch
medewerkers zijn samen gestart met een verdiepingscursus over spel.
Met name spel met natuurlijke materialen, binnen en buiten staat op
het programma. We zullen steeds meer natuurlijke materialen
toevoegen aan spel en kinderen laten ontdekken en ervaren wat je
hier allemaal mee kunt doen. Dit is ook een mooi moment om samen
af te stemmen hoe we werken en kinderen een doorlopende leerlijn te
bieden van opvang naar onderwijs.

Oudergesprekken 27 maart
De opkomst van de ouderavond met
oudergesprekken dit jaar was erg groot, vele ouders
hebben zich ingeschreven voor een gesprek met de
mentor van hun kind. En daar zijn we blij mee. Er is
tussendoor altijd gelegenheid om een afspraak te
maken, maar jaarlijks is er een vast moment om even
van gedachten te wisselen, te horen hoe het gaat op
de groep en andere zaken die ter sprake komen.
Bedankt voor jullie komst!

Thema Fantasie:
Bij de BSO gaan we de komende tijd aan de slag
met het thema Fantasie. Kijk op het
activiteitenprogramma voor alle leuke
activiteiten.
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Daag jij je ouders uit??!
VPRO jeugd zoek kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar.
Vraag jij je ook af waarom jouw ouders elke dag blees willen eten? Of waarom ze altijd met de auto naar de
winkel gaan terwijl het maar tien minuten fietsen is? Of waarom ze kilo’s plastic mee naar huis slepen terwijl
dat écht niet nodig is?
Dat kan beter!
VPRO jeugd is voor een nieuw tv programma op zoek naar iemand die graag zijn of haar gezin “op het matje”
wil roepen maar weet niet hoe.
Wij komen je graag helpen. Meer informatie nodig of je aanmelden? Dat kan via jeugd@vpro.nl

Nieuwsbrief nieuwe stijl.
Zoals u misschien al heeft gezien is er een nieuwsbrief nieuwe stijl.
U krijgt voortaan een mail met daarin een kort intro op de nieuwsbrief.
In dit intro kunt u klikken op de link naar de gehele nieuwsbrief en daar kunt u alles lezen.
Het aanmelden en afmelden gaat nu ook een stuk gemakkelijker. Via de website www.bsnoorderlicht.nl kunt u
zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Dan ontvangt u automatisch via het verzendprogramma de nieuwsbrief in
uw mail. Mocht u zich willen afmelden voor onze KinderCampus nieuwsbrief dat klikt u onderaan die mail op
afmelden. Dan wordt uw mailadres automatisch uit de verzendlijst gehaald en zult u in de toekomst geen
nieuwsbrieven meer ontvangen.
Wij hopen dat u ook op deze manier de nieuwsbrief met veel interesse blijft lezen.
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Agenda april/mei
AGENDA NORLANDIA

AGENDA APRIL

AGENDA APR/MEI

• 10 april: 19.30u

Let op Gesloten op:
• 22 april: 2e
paasdag
• 30 mei:
Hemelvaartsdag
• 10 juni: 2e
pinksterdag

Vergadering OC

• 12 april:

Koningsspelen/
sportdag

AGENDA BS
NOORDERLICHT

AGENDA APRIL

AGENDA APR/MEI

•

5 april: Meester en
Juffendag

•

17 april: Eindtoets
groep 8

•

11 april: Studiedag,
alle leerlingen vrij

•

•

12 april:
Koningsspelen

Drempeltoets groep
7 22 april - 3 mei:
Meivakantie

•

30 mei - 31 mei: alle
leerlingen vrij ivm
hemelvaart

•

19 april: alle
leerlingen vrij

Dit is een gezamenlijke nieuwsbrief van
Norlandia opvang en Basisschool
Noorderlicht

Noord
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