
Wees een held, met elkaar! 
 
In de week van 23 t/m 27 september was het de landelijke week tegen pesten. 
Omdat wij het als school erg belangrijk vinden om in het begin van het 
schooljaar meteen de toon te zetten en een prettige sfeer in de groep en op 
onze school te hebben, hebben wij hier ook aan mee gedaan. Het thema van 
dit jaar was "wees een held, met elkaar”. Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.weektegenpesten.com  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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 

Hebben hun 
werkplekken opnieuw 

ingedeeld. 

D
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LEERPLEIN ROTS 
De groepjes zijn 

gemaakt, het thema is 
bekend. Laat het kamp 

maar komen.

R

Nieuwsbrief

http://www.weektegenpesten.com


 

Afscheid juf Monique 

Beste ouders,  

Via dit bericht wil ik jullie op de hoogte brengen dat ik per 1 oktober niet meer werkzaam 
zal zijn op basisschool Noorderlicht.  

In de afgelopen 17 jaar heb ik gewerkt als groepsleerkracht, en de laatste jaren ben ik 
vooral als intern begeleider/zorgcoördinator werkzaam geweest.  

Als zorgcoördinator ben je verantwoordelijk om een zorgstructuur binnen de school op te 
zetten die eraan bijdraagt dat alle leerlingen optimaal profiteren van het aanbod binnen 
de school.  
Daarbij ben je op de eerste plaats een vraagbaak en coach voor de leerkrachten. Wanneer 
de leerkracht een hulpvraag heeft over de ondersteuning van een leerling in de groep ga 
je als zorgcoördinator meedenken over eventuele aanpassingen in de klas of besluiten we 
dat er extra ondersteuning moet worden ingezet. 
Veel ouders zullen mij dan ook vooral kennen van de gesprekken die we hebben gevoerd 
over het opstarten van extra ondersteuning, uitslagen van onderzoeken of overleggen met 
het samenwerkingsverband of andere externen. 
 
Nu de zorgstructuur op Basisschool Noorderlicht staat, ben ik toe aan een nieuwe 
uitdaging om me verder te gaan ontwikkelen en mijn ambities na te streven.  

Hierbij wil ik iedereen (leerlingen, ouders en collega's) bedanken voor de prettige 
samenwerking!  
 
 
 
Vriendelijke groeten,  

Monique Dekker 
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Nieuws van de dagopvang: 

Dag van de pedagogisch medewerker 
Donderdag 19 september zijn onze medewerkers in het zonnetje 
gezet, omdat het ‘dag van de pedagogisch medewerker’ was. De 
medewerkers hebben een fijne dag gehad en zijn ontzettend 
verwend. Wij willen graag alle kinderen, ouders & de oudercommissie 
bedanken voor deze gezellige dag! 

 

Het thema ‘mensen & ik’ bij de dagopvang: 
Binnen de dagopvang hebben we thema ‘mensen & ik’. De kinderen hebben afgelopen 
weken mooie gezinsfoto’s meegenomen en hebben zichzelf goed bekeken en ook getekend! 
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KINDERPOSTZEGELACTIE 2019 VAN START 
 
Afgelopen woensdag is de KinderPostzegelactie weer van start gegaan.  
Wellicht zijn er bij u al kinderen aan de deur geweest om een product 
aan u te verkopen. Hopelijk steunt u onze kinderen en daarmee het  
goede doel. Voor meer informatie gaat u naar de website: 

www.kinderpostzegels.nl  
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Nieuws van de bso 

Binnen de BSO is het thema ‘landen & reizen’ van start gegaan. Deze zal tot de 
Herfstvakantie doorlopen & na de vakantie zal het thema ‘licht’ van start gaan. 
Binnen het thema ‘landen & reizen’ hebben kids hun eigen wereldbol gemaakt, 
hebben we een proeverij van eten uit andere landen & hebben we het met 
kinderen over waar hun op vakantie zijn geweest of misschien komt er wel familie 
uit een ander land! Komende weken worden er vele activiteiten aangeboden. Het 
programma hiervan hangt bij de BSO op de groep. 
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Norlandia Quest week: 
In januari 2020 hebben wij een ‘Norlandia Quest week’. Het thema van deze week zal ‘Global 
Future’ zijn, we moedigen kinderen en collega’s aan om de wereld te ontdekken met een 
open blik. Voor deze week zijn wij op zoek naar wereldbollen, globes, ballen, puntenslijpers 
etc. Zolang het maar een wereldbol is. Het liefst om te houden, anders te leen. Verzamelen 
jullie mee, zodat wij de meeste wereldbollen kunnen verzamelen!? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    Sjors Sportief 

Beste Ouders, 

De boekjes van Sjors Sportief zijn met de kinderen mee 
naar huis gegaan. Hiernaast een aantal stappen om 
hier samen met uw kind over te praten. 
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Noord

AGENDA BS 
NOORDERLICHT 

AGENDA OKTOBER 
• 2, 3 en 4 oktober: 

Kamp plein Rots 

• 7 oktober: 
studiedag (alle 
leerlingen vrij) 

• 14 - 19 oktober: 
Herfstvakantie. 

AGENDA NOVEMBER 
• 6 november: 

schoolontbijt 

• 14 november: 
studiedag (alle 
leerlingen vrij) 

• 11 t/m 22 november: 
portfoliogesprekken 

Dit is een gezamenlijke nieuwsbrief van 
Norlandia Kinderopvang en  

Basisschool Noorderlicht

Agenda
AGENDA NORLANDIA AGENDA OKT/NOV 

• 6 november: 
oudercommissie 
vergadering 


	Volgt u ons?
	Aanmelden of afmelden nieuwsbrief:
	LeerPLEIN BOS
	LEERPLEIN OCEAAN
	LEERPLEIN DUIN
	LEERPLEIN ROTS
	Kinderpostzegelactie 2019 van start
	Agenda okt/nov
	Agenda Bs Noorderlicht
	Agenda oktober
	Agenda november

