
Staking 6 
november 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Vorige week is bekend gemaakt dat 
de landelijke staking op woensdag 
6 november definitief doorgaat.  
Op onze school zijn we trots op ons 
vak! Wij willen dat het kabinet 
geld vrijmaakt voor een fatsoenlijk 
salaris, voldoende collega’s en 
minder werkdruk.  

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om 
het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun 
werkgever. De staking van 6 november is niet een op de werkgever gerichte 
staking, maar een politieke staking. Vakbonden en werknemers hanteren dan het 
middel van staking om druk uit te oefenen op de politiek. Ruim 90% van Team 
Noorderlicht geeft aan te willen staken. Dit betekent dat Basisschool Noorderlicht 
deze dag, woensdag 6 november, gesloten is en u die dag zelf voor opvang van uw 
kind dient te zorgen. Wij vragen uw begrip voor ons standpunt, omdat het gaat 
om een goed salaris, goede collega’s en werkplezier voor mensen die elke dag 
weer werken met uw kind en daarmee aan de toekomst van ons land. 
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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 veel geleerd 
de afgelopen periode  
en zijn druk bezig met 

hun thema.   

B
LEERPLEIN OCEAAN 

Zijn druk bezig met hun 
thema. 

O
LEERPLEIN DUIN 

Hebben hun 
werkplekken opnieuw 

ingedeeld. 

D

JAARGANG 3 NUMMER 3 1 NOVEMBER 2019

LEERPLEIN ROTS 
Zijn druk bezig om hun 
leerling portfolio in te 

richten. 

R

Nieuwsbrief



Oproep Sintband! 
 
Al een aantal jaren heeft Basisschool 
Noorderlicht nu KinderCampus Noord, de 
beschikking over een hele goede en gezellige 
Sintband, bestaande uit o.a. ouders en 
grootouders van de leerlingen van onze school 
en kinderopvang. Voor iedereen is het altijd 
weer een feest als de band zijn klanken laat 
horen. 
We zijn nog op zoek naar ouders/
verzorgers, grootouders, of andere 
geinteresseerde die een van de volgende 
instrumenten bespelen; trompet, trombone, 
bariton , klarinet, bas of sax en hiermee de band willen komen versterken. 
Je moet in het bezit zijn van een eigen instrument, noten kunnen lezen en beschikbaar zijn op de 
repetitie. We repeteren dit jaar maar 1 keer een uur, voorafgaand aan het Sinterklaas feest op de 

volgende datum. Woensdag 27 november van 19.00-20.00 uur (op 
school). Het Sinterklaas feest wordt dit jaar gevierd op donderdag 5 
december, de band is dan de gehele ochtend op school aanwezig. Dus 
houd op deze datum rekening met je werkzaamheden als je interesse hebt 
in het versterken van de Sintband.  
Mocht je vragen of interesse hebben, neem dan contact met me op. 

Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Sinterklaascommissie:  
Annelies Ritmeijer 
06-52824142 

Een prentenboek maken en voorlezen bij de 
peuters. 
In groep 5-6 hebben we het thema kinderboekenweek gehad.  
Bij dit thema hebben we in tweetallen een prentenboek gemaakt. 
Wanneer je het prentenboek af had dan kon je je inschrijven om bij 
Norlandia bij de peuters voor te gaan lezen. Voorlezen bij de peuters 
is super leuk om te doen en het maakt het lezen ook leuk. Het helpt 
om vlotter en beter te leren lezen. Je maakt het prentenboek zelf. Het 
leukste aan het maken van een prentenboek is dat je je fantasie mag 
gebruiken.  
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Nieuws van de dagopvang: 

Gevonden voorwerpen! 
Wij hebben ondertussen veel gevonden voorwerpen verzameld en 
hebben deze in de gezamenlijke hal van Norlandia uitgestald. Mocht 
u iets herkennen wat van u of uw kinderen is, neem het alstublieft 
mee. De spullen zullen tot 15 november in de hal liggen, daarna 
wordt het geschonken aan een goed doel. 

Daarnaast willen wij u vragen om in de jas van uw 
kind een naam te vermelden. 

 

 
 

 
 
Thema’s 
Onze baby- en peutergroepen zijn momenteel volop aan 
de gang met het thema ‘herfst!’. De groepen zijn al 
herfstachtig aangekleed en daarnaast worden er volop 
activiteiten aangeboden rondom dit thema. Zo hebben 
onze peuters afgelopen week ook al een heerlijke 
herfstwandeling gemaakt! Het boek ‘olivier wat nu’ 
staat dit thema centraal en is ook erg leuk om thuis met 
uw kind te lezen. 
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BIEBTASSEN NORLANDIA / BS NOORDERLICHT 

 
Beste ouders,
Wanneer uw kind in het verleden een biebtas (grijs met de afbeelding van 
Siep) heeft gekregen van Norlandia, willen wij u vragen deze biebtas terug 
te geven aan de bieb.
Deze tassen zijn namelijk eigendom van de bieb en de voorraad is nu op. 
U kunt deze biebtas de eerstvolgende uitleendag aan uw kind meegeven.
Het zou fijn zijn als u dan zelf zorgt voor een nieuwe biebtas voor uw eigen 
kind. Een stoffen tas is het meest praktisch, maar een (niet te kleine) 
plastic tas is ook goed.
Alvast bedankt!!
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Nieuws van de bso 

Binnen onze BSO groepen hebben we het thema ‘Landen&Reizen’ afgerond. Aankomende 
week gaan we van start met het thema ‘licht’. Binnen dit thema staan verschillende 
onderwerpen op het programma, namelijk: hemel & aarde, licht & schaduw, glow in the dark, 
licht op en in de wetenschap, na regen komt zonneschijn. Het thema ‘Licht’ vindt plaats tot 
december. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Het KCN Winterfestival 

Naast onze activiteiten die we de kinderen 
aanbieden binnen de BSO, organiseren we in 
december het KCN Winterfestival. Gehele maand 
december worden er grootste activiteiten 
aangeboden aan de BSO kinderen en kinderen 
vanuit de wijk. Op onze flyer staat vermeld wat 
welke dag wordt georganiseerd, deze staat ook 
op onze Facebookpagina. Wij hebben er zin in, jij 
komt toch ook!? 
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Zaalvoetbaltoernooi 
groep 7-8 
Beste ouders, verzorgers en natuurlijk 
kinderen,  

Binnenkort staat het 100% Voetbal Princen 
Sport Zaalvoetbaltoernooi op het 
programma. Dit zaalvoetbaltoernooi is in 
de Kerstvakantie voor jongens en meisjes 
van groepen 7 en 8. Elk jaar doen er meer 
dan 500 kinderen mee aan dit stedelijke 
evenement! In totaal rond de 50 

jongensteams en tussen de 10 en 20 meidenteams. Daarom is het ook heel leuk als er kinderen meedoen 
vanuit het Noorderlicht. Maak daarom samen een team en schrijf je in 

Het toernooi wordt dit jaar georganiseerd op zaterdag 21 december 2019 van 09.00 tot 18.30 uur 
(meiden in de ochtend en jongens in de middag) uur bij Maaspoort Sports & Events en De Plek. 

• Meidentoernooi van 09.00 uur – 12.00 uur 
• Jongenstoernooi 13.00 uur – 19.00 uur 

Hoe kun je meedoen? 

Ga naar de site: https://www.s-port.nl/activiteiten/event/8573/2019/12/21 en schrijf je in via het 
aanmeldformulier. Als contactpersoon vanuit school vragen ze een mailadres. Hier vul je in: 
alex@bsnoorderlicht.nl, daarna vul je alle gegevens in.  
Let op! Je moet een begeleider hebben die ouder is dan 18 jaar.  

 
BHV Opleiding 
Onze medewerkers hebben afgelopen maand de herhaling 
EHBO en BHV gehad. 
Ze zijn weer voorzien van een certificaat! Gefeliciteerd.  
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Noord

AGENDA BS 
NOORDERLICHT 

AGENDA NOVEMBER 
• 5 november: info 

avond leerjaar 7-8 
18.30u - 19.30u 

• 6 november: 
Staking in het 
onderwijs. (alle 
leerlingen vrij) 
 

AGENDA NOVEMBER 
• 8 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 NOVEMBER 

• 6 november: 
oudercommissie 
vergadering 
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