
Harder Faster Better Stronger 
 
Samen, sportief, doorzetten, aanmoedigen, successen, fitheid, hoofd legen, 
betere concentratie, frisse neus. Allemaal positieve punten die horen bij de 
Daily Mile. 
De Daily Mile is een concept dat in meerdere landen toegepast wordt. Het 
houdt in dat kinderen minimaal 3x per week een mile hardlopen. Dit kan heel 
wat teweegbrengen op het gebied van conditie, concentratie, gedrag en 
daarmee ook de positieve sfeer op het plein. De Daily Mile loop je namelijk 
niet alleen voor jezelf. Je moedigt je schoolgenoten aan om zo het beste uit 
iedereen te halen. Het is een echte groepsactiviteit.Dit concept past goed bij 
waar wij als (gezonde) school voor staan; gezond gedrag stimuleren! In de 
komende periode gaan de pleinen Oceaan, Duin en Rots starten met het lopen 
van de Daily Mile. Dit doen we minimaal 3x per week. De kinderen hoeven hier 
geen andere kleding en schoenen (slippers dragen is niet handig) voor mee te 
nemen. Dit hoeft niet omdat je het kunt vergelijken met een pauze waarin 
kinderen rennen en spelen. Dit kan ook goed met hun gewone kleding en 
schoenen. 
Mocht u meer informatie willen over de Daily Mile dan kunt u dat vinden op de 
site www.thedailymile.nl . 
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Volgt u ons? 
Volgt u Norlandia en Bs 
Noorderlicht al op 
Facebook? Bekijk onze 
pagina’s! 

Aanmelden of 
afmelden 
nieuwsbrief: 
Dit kunt u doen door in 
het mailbericht 
onderaan op afmelden 
te klikken. 

LEERPLEIN BOS 
Hebben al veel plezier 

van onze nieuwe water- 
en zandtafels. 

B
LEERPLEIN OCEAAN 
Werken op een ‘eigen’ 
iPad, hoe spannend is 

dat!

O
LEERPLEIN DUIN 

Zijn hard aan het werk 
met hun thema.

D
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LEERPLEIN ROTS 
Zijn al aan het 

nadenken over Kamp. 
Spannend….

R

Nieuwsbrief

http://www.thedailymile.nl


Nieuwe sociale vaardigheidsmethode: 
“Bikkels” 
Vanaf dit schooljaar starten we op school met 
een nieuwe doorgaande leerlijn gericht op o.a. 
weerbaarheid, veerkracht en 
studievaardigheden. We hanteren hiervoor de 
Bikkelmethodiek. 

Speerpunten hierbij zijn Positief, Preventief en 
Oplossingsgericht. 
We willen onze leerlingen graag versterken op 
bovenstaande gebieden middels een 
schoolbrede lesmethode. Uiteraard zit er een 
opbouw in vanaf groep 1/2, maar ook de hogere 
leerjaren kunnen in de methode instromen. 
Plezier hebben en je op je gemak voelen in de 
klas zijn belangrijke uitgangspunten, maar er 
wordt ondertussen ook gewerkt aan zeer belangrijke life-skills (omgaan met elkaar, weerbaarheid, 
omgaan met tegenslagen, omgaan met spanning, zelfredzaamheid ten aanzien van schoolwerk 
e.d.). Dit aan de hand van vaste types, zodat er binnen de school herkenbare handvatten zijn voor 
iedereen. De hoofdtypes zijn Bikkelboy Bob, Pieper Piet, Woeste Wilma en Chill Jill. Aan de hand 
van de kenmerken van de types worden leerlingen zich spelenderwijs steeds meer bewust van het 
inzetten van bepaalde karaktereigenschappen in verschillende (sociale) situaties. 

Het programma is ontstaan uit best-practices uit de 
geestelijke gezondheidszorg en gebaseerd op principes uit 
de sociale- en cognitieve leertheorieën. In de eerste 
leerjaren wordt er met name gewerkt aan sociale veiligheid, 
weerbaarheid, de sfeer in de groep en het herkennen van 
positieve/negatieve gedachtes.  
In de volgende leerjaren is er bijvoorbeeld aan de hand de 
stressmeter aandacht voor het leren relativeren en wordt het 
5G model ingezet om leerlingen te laten zien hoe ze hun 
gedrag (en dus ook het gevolg/het resultaat!) kunnen 
beïnvloeden aan de hand van positieve Bikkelgedachtes. 
Dit zijn voorbeelden van twee belangrijke concepten waar 
de leerlingen de rest van hun leven profijt van kunnen 
hebben! Waarschijnlijk kunnen wij als team, maar ook u als 
ouder, hier ook nog wat van leren ;)  

Op plein Rots is er daarnaast ook uitgebreid aandacht voor 
studievaardigheden en de overstap naar de middelbare 
school. 

Wij hopen u bij dezen voor nu voldoende te informeren over deze lesmethode; u kunt ook 
spoedig een eerste ouderbrief verwachten waarin wordt ingegaan op de inhoud van de 
Bikkel-lessen in de klas van uw zoon/dochter. Heeft u verder nog vragen? Dan kunt u hiervoor 
terecht bij de leerkracht. 
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Nieuws van Norlandia: 

Dagopvang 
Het nieuwe thema op de dagopvang is “Mensen; ik en jij”.  
Hoe zien we eruit? Groot, klein, rode haren, bruine haren 
of...En met wie woon je samen een mama, een papa of 
twee mama’s, een broertje, een zusje ?Alles komt aan 
bod.. 
Voor dit thema willen we graag een foto van jullie gezin. 
Inleveren kan op de eigen groep. 

 

BSO 

Vanaf maandag 9 september gaat bij de BSO het thema 
‘Landen en Reizen’ van start. Tot de herfstvakantie gaan we met z’n allen op reis; dichtbij huis, 
naar de andere kant van de wereld en zélfs naar landen die nog ontdekt moeten gaan 
worden.  

Landenspelletjes, eten uit andere landen en knutselen zullen 
binnen het thema niet ontbreken. Ga jij met ons mee? 
Heb je voor dit thema (oude) landkaarten, atlassen, reisgidsen, 
foto’ s van mooie bergen, gebouwen of andere spullen die we 
mogen gebruiken? Neem ze gerust mee naar de BSO! Dan 
reizen we samen in vijf weken de wereld rond. 
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OPROEP BIEB VRIJWILLIGERS! 
 
Voor onze schoolbieb zijn wij op zoek naar enkele nieuwe 
biebvrijwilligers, die onze team willen komen versterken. 

Heeft u per week enkele uurtjes tijd of weet u iemand die het leuk vindt 
om op school in de bieb mee te komen helpen, neemt u dan contact 
op met juf Trees van groep Specht. 
Dat kan persoonlijk op woensdag, donderdag of vrijdag, maar ook 
via trees@bsnoorderlicht.nl.  
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Vakantieplanning BSO 

Er komen weer een aantal studiedagen aan en ondanks dat de zomervakantie net 
pas is afgelopen, staat de Herfstvakantie alweer bijna voor de deur. Graag hebben 
wij overzicht van welke kinderen aanwezig zijn gedurende de studiedagen en 
vakanties. Wij vragen jullie, indien jullie kinderen niet komen dit in de ouderlogin te 
zetten: https://auth.kovnet.nl/signin 

Het komt vaak voor dat kinderen in de planning staan, maar niet komen. Voor de 
planning is dit erg vervelend omdat medewerkers ingepland worden terwijl dat 
niet nodig is. Daarnaast kunnen wij geen toezeggingen doen aan ouders die 
ruilingen aanvragen. Ook maken wij voor de BSO een leuk activiteitenprogramma 
op het aantal kinderen die wij verwachten. Het is daarbij fijn om te weten welke 
kinderen aanwezig zullen zijn.   

Alvast bedankt voor jullie medewerking! 

Milieu 
Wij zorgen graag voor een schone en fijne 
leefomgeving met elkaar. Zoals jullie 
weten scheiden wij al verschillende 
soorten afval met elkaar luiers, papier, 
groente/fruit, restafval maar wij brengen 
ook batterijen, inktcartridges, blik en glas 
weg. Samen houden wij het schoon! 
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Afscheid juf Denise  

Beste ouders, 

Graag wil ik jullie op de hoogte brengen van het feit dat ik helaas per 
direct niet meer werkzaam zal zijn bij basisschool Noorderlicht. Met 
heel veel plezier heb ik de afgelopen jaren samen met het team, het 
samenwerkingsverband en u als ouders gewerkt om extra 
ondersteuning voor bepaalde leerlingen vorm te geven; en heb ik met 
de intern begeleiders en de schoolleiding nagedacht over/gewerkt 
aan professionalisering van de leerkrachten. Daarnaast bestonden 
mijn werkzaamheden o.a. uit het uitvoeren van capaciteitenonderzoek 

en het geven van trainingen gericht op faalangst/weerbaarheid. Dit laatste zal worden voortgezet in de 
Bikkelmethodiek die schoolbreed zal worden ingevoerd, waarover u elders in deze nieuwsbrief kan lezen.  
Erg onverwacht is de laatste schoolweek voor de zomervakantie een nieuwe uitdaging op mijn pad 
gekomen als ondersteuningscoördinator bij het Johan de Witt Gymnasium in Dordrecht. Afgelopen week is 
mijn aanstelling daar definitief geregeld en in overleg met de schoolleiding van Bs Noorderlicht is besloten 
dat ik daar ook op zeer korte termijn kan starten. In de afgelopen weken heb ik met intern begeleiders/
collega's mijn vertrek al voorbereid en mijn werkzaamheden overgedragen.  
Bij dezen wil ik iedereen (leerlingen, ouders en collega's) bedanken voor de prettige samenwerking! 

Wellicht tot een volgende keer.... 

Vriendelijke groeten, 

Denise Neggers 
Orthopedagoog  
 
 

Plaatsing kinderopvang en BSO 
Landelijk lopen de wachtlijsten voor kinderopvang op, zo ook bij ons op de Kindercampus op zowel de 
kinderopvang als op de BSO. Hierdoor komt het steeds vaker voor dat kinderen niet op de gewenste 
dagen gebruik kunnen maken van de diensten van Norlandia. Uiteraard zijn er voorrangsregelingen voor 
kinderen die op dit moment al gebruikmaken van enige vorm van, maar vanwege de drukte geeft dit geen 
garantie. We adviseren ouders hun kinderen zéér tijdig op de wachtlijst te zetten als zij wijziging of 
uitbreiding van het opvangpakket wensen of zich willen aanmelden voor enige vorm van kinderopvang.
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Noord

AGENDA BS 
NOORDERLICHT 

AGENDA SEPTEMBER 
• start pedagogische 

gesprekken (er is 
een datumprikker 
verstuurd) 

• 24 september: 
Studiedag alle 
leerlingen vrij  

AGENDA OKTOBER 
• 2, 3 en 4 oktober: 

Kamp plein Rots 

• 7 oktober: studiedag 
(alle leerlingen vrij) 

• 14 - 19 oktober: 
Herfstvakantie.  

Dit is een gezamenlijke nieuwsbrief van 
Norlandia Kinderopvang en  

Basisschool Noorderlicht

Agenda
AGENDA NORLANDIA AGENDA SEPTEMBER 

• 19 september: dag 
van de 
pedagogische 
medewerker.  
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