
Studiedagen?! 
In dit eerste gedeelte van het schooljaar 
hebben we een aantal studiedagen gehad. 

Soms is dat voor u als ouder best lastig in 
verband met de opvang van uw kind(eren). Maar deze 

studiedagen zijn heel belangrijk voor ons als team. We willen graag 
bijblijven bij de laatste ontwikkelingen op onderwijskundig gebied. Op het 
gebied van onderwijskunde en didactiek zijn veel nieuwe wetenschappelijke 
ontwikkelingen en studies die het les geven aan uw kinderen kunnen 
verbeteren en versterken.   
Tijdens de eerste Studiedag hebben we een 
nieuwe methode voor sociaal- emotionele 
ontwikkeling in gebruik genomen. Daar waar we 
voorheen werkten met de ‘’Vreedzame school’’ 
gaan we nu over op de Bikkeltraining. De 
methode is sterk op het gebied van weerbaarheid 
en studieskills. Met lesprogramma's, 
groepstrainingen en scholing dragen wij een 
steentje bij aan een wereld waarin kinderen uitgroeien tot sociale, weerbare en 
zelfredzame volwassenen. 
Tijdens de tweede studiedag hebben we als team gewerkt aan onze digitale 
skills. We zijn daarvoor naar Utrecht geweest om op een inspirerende locatie 
verder geschoold te worden in verschillende zaken. 1 daarvan is de mogelijkheid 
om goed te kunnen schrijven op de iPads die we op school hebben door het 

gebruik van 
Apple pencil. Dit 
hebben we vorig 
schooljaar 
onderzocht.  
Onderzoek 
loopt sowieso 
als een rode 
draad door ons 
team en ons 

studieaanbod. We werken als team 
graag met een wetenschappelijke 
onderlegger.  
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Fan van 
Noorderlicht? 

Of juist punten ter 
verbetering? Vertel het 
ons! Als u 5 minuten 
heeft, vul dan de 
enquête in! 

Aanmelden of 
afmelden 
nieuwsbrief: 
Dit kunt u doen door in 
het mailbericht 
onderaan op afmelden 
te klikken.
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We zijn namelijk ook actief bezig met de manier van instrueren. 
Dus hoe geeft je nu goede instructie? Welk didactisch model 
levert het meeste op? Vanuit de neurowetenschap is er steeds 
meer bekend over het brein. En vanuit die wetenschap hebben we 
van de CBE groep/academica een scholing afgesloten en spreken 
we samen tijdens de studiedagen over alles wat we daar te weten 
zijn gekomen en welk didactisch model we bij welke lessen het 
beste kunnen gebruiken. 
De volgende studiedag was een bijzondere dag, daar we een 
internationale gast hadden. Dr Jay Marino kwam ons vertellen 
over het werken met Continuous Improvement. Een 
kwaliteitssysteem wat we in 2010 invoerden. Dit was weer toe aan 

een nieuwe impuls en van wie dan beter dat de meester zelf. 
In het Engels hebben we een inspirerende dag gehad waarbij alle 
facetten van dit systeem weer langs zijn gekomen voor ervaren en 
minder ervaren collega’s. 
Daarna hebben we een studiedag om alles uit de eerdere 
studiedagen verder uit te werken en in te passen in ons onderwijs. 
En op 6 december gaan we daar nog een stapje mee verder! Dan 
weet u waar we na Sinterklaas zo’n beetje mee bezig zijn.  
(Wat betreft de planning van studiedagen, proberen dat ook op 
handige dagen voor u als ouder te doen. Dat lukt niet altijd. Maar 
daarin doen we ons best!) 
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Continuous improvement is gebaseerd op het 
gedachtengoed van onder andere: Robert Marzano, 
AllanBlankstein, Lean Six Sigma, Gert Biesta, Micheal Fullan, 
John Hattie en Stephan Covey

LEERPLEIN BOS 
Oh kom maar eens 
kijken…..naar ons 
Sinterklaasthema.  

B
LEERPLEIN OCEAAN 
Sinterklaas komt weer 
naar Bs Noorderlicht. 

Spannend… 

O
LEERPLEIN DUIN 
Zijn al druk aan het 
knutselen aan hun 

surprises !

D
LEERPLEIN ROTS 

Zijn druk bezig met het 
thema en bespreken de 
eetpatronen van thuis. 

R



Uitnodiging ouders Basisschool Noorderlicht 
Wij willen graag weten wat u vindt! Daar kunnen we van leren en ons onderwijs aan uw kind(eren) 
verder verbeteren. We horen natuurlijk ook graag van u als u tevreden bent! Want team Noorderlicht 
werkt met veel passie en inzet! En het is voor ons ook fijn om te horen waar u tevreden over bent! 
Wilt u de vragenlijst invullen? Het invullen duurt circa 5 
minuten.  
U kunt de vragenlijst invullen door op de onderstreepte tekst hieronder te klikken 
of de QR code scannen. Hiermee start u een bladzijde op internet. Lukt dit niet 
kopieer en plak dit internetadres in de webbrowser. 

http://Edudat.KCM-2019-Q4-Ouders-ATO.sgizmo.com/s3/ 

We verzoeken u de vragenlijst vóór 07 december 2019 in te vullen.  
Het is niet mogelijk de antwoorden tussentijds op te slaan en later beantwoording 
te hervatten. 
De uitkomsten van de vragenlijst worden anoniem weergegeven. Dat betekent dat er alleen 
op schoolniveau wordt gerapporteerd, zodat individuele ouders niet herkenbaar zijn. 
Mochten er zaken zijn die u wil toelichten kunt u altijd uw groepsleerkrachten of een lid van 
de schoolleiding contacten. 
Via de nieuwsbrief informeren wij u over de uitkomsten van dit onderzoek. 
Dank u wel voor uw tijd! 
 
Team Noorderlicht 

Nationale voorleeswedstrijd! 
  
Op woensdag 27 november hebben wij de finale van de 
Nationale voorleeswedstrijd gehouden. De kinderen van plein 
Rots hadden al een voorronde gehad en hier waren 5 leerlingen 
uitgekomen die door mochten naar de finale. De kinderen die 
door waren naar de finale waren 
Benti, Lina, Victoria en Anouar 
uit Bergleeuw en Hannah uit 
Hagedis. Onder toezicht van de 
jury wat bestond uit meneer 
Wiebe, Juf Manu en meester 

Alex mochten de kinderen hun voorleestalenten laten horen. Het publiek 
heeft aandachtig zitten luisteren en aan het einde hun stem mogen 
uitspreken. 
  
Het vijftal was erg aan elkaar gewaagt, maar uiteindelijk was de beslissing 
gevallen. Dit jaar stuurt onze school niet één, maar twee leerlingen naar de 
volgende ronde. De voorleeskampioenen van dit school jaar zijn: Benti en 
Hannah! Zij zullen onze school volgend jaar vertegenwoordigen in de 
stedelijke ronde, waarna zij landelijk door kunnen gaan. Van harte 
gefeliciteerd! 
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De Koers 
 
Ato-scholenkring gaat een 
nieuwe planperiode in . De 
afgelopen maanden is er een 
nieuw koersplan geschreven. 
Een van de bijeenkomsten om 
input te verzamelen was op 
onze school waar ouders en 
leerkrachten van onze school 
ook aanwezig waren. 
Inmiddels is dat plan omgezet 
naar 1 duidelijke poster. Deze 
komt zeer binnenkort op de 
website van Ato. Hier vast een 
voorzetje in het klein. 

KCN Winterfestival 
Volgende week start het KCN Winterfestival. In de 
maand december hebben we een aantal leuke 
activiteiten verspreid voor de kinderen van de BSO 
en omgeving Rompert. De Kerstactiviteit zou 
plaats vinden op donderdag 19 november, maar 

deze is verplaatst naar maandag 16 november in 
verband met de kerstactiviteiten op school.  
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NIEUWE COLLEGA KINDERCAMPUS NOORD 

Beste ouder/verzorger,  
Mijn naam is Geertje Wismans en ik ben vanaf 19 november werkzaam zijn als 
onderwijskundige op basisschool Noorderlicht. 
Als onderwijskundige zal ik medeverantwoordelijk zijn voor de zorgcoördinatie, daarnaast zal ik 
me onder anderen bezig houden met onderwijsinnovatie en kwaliteitszorg. 
Ik heb jarenlang gewerkt op de Universiteit Utrecht als onderwijskundig adviseur en trainer. 
Ik heb al kennis mogen maken met het team van baissischool Noorderlicht en ga vol goede zin 
en enthousiasme aan het werk! Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag. 
Ik hoop nader kennis met u te mogen maken in de school of op het schoolplein. 
Groeten, 
Geertje Wismans 
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“Ieder kindcentrum 
wordt nóg meer een 
plek voor ontmoeting 
en samenwerking. We 
kunnen de buitenwereld 
naar binnen halen.”   

“De  samenleving 
verandert. Wereldburger-
schap en omgaan met 
 digitalisering worden 
steeds belangrijker.”

“Als  professional 
krijgen we 
steeds meer een 
coachende rol.” 

“Je blijft je leven 
lang leren en niet 
alleen op school. 
Het is aan ons om 
kinderen mee te 
geven hoe je dat 
doet. Een stevige 
basis bieden dus!” 
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kernwaarden

Vol vertrouwen vooruit

• Verbinding met jezelf (werken 
en leven vanuit je passie).

• Oprechte aandacht voor de 
ander (het kind, je collega).

• Betrokkenheid bij 
ATO- Scholenkring is 
belangrijk.

We hebben elkaar 
nodig en we doen 
het samen. 

• Werken vanuit 
 vertrouwen.

• Vertrouwen hebben 
in jezelf.

• Vertrouwen in elkaar en 
vertrouwen in de toekomst.

Bij leren en ontwikkelen 
hoort ook het gezamenlijk 
evalueren en refl ecteren via de 
 professionele dialoog. 

• We hebben inspiratie 
nodig om ´levend´ te 
blijven.

We zoeken en delen 
inspiratie, zodat we 
ook onszelf blijven 
 ontwikkelen.

• We creëren een veilige, open sfeer 
waarin we onszelf kunnen zijn.

• We bevorderen refl ectie en zelfkennis.
• We stimuleren een gezamenlijk 

bewustzijn over wie we zijn en wat 
we samen willen.

We stimuleren het ontwikkelen en 
gebruiken van talenten.

Verbinding

Bij ATO-Scholenkring hechten we waarde aan verbinding met de 
wereld om ons heen: van dichtbij tot veraf, persoonlijk en online.

Wat vinden wij belangrijk?
• We gaan er vanuit dat geen mens hetzelfde is; ieder heeft 

zijn eigen talent en recht op gelijke kansen.
• We vinden het belangrijk dat kinderen openstaan voor 

diversiteit en zonder oordeel contact durven te maken.
• Aandacht voor verschillende culturen, voor  ontmoeting 

en samenwerking, voor de Engelse taal en voor 
duurzaamheid.

We helpen kinderen op te groeien tot wereld-
burgers en om hun bijdrage te leveren aan de 
 maatschappij.

Creativiteit gaat over verbeelden en nieuwsgierig heid, 
over inspiratie en talent. Over iets nieuws zien (kansen 
of  oplossingen voor problemen), iets nieuws ontdekken 
en iets nieuws doen of maken.

Wat vinden wij belangrijk?
• We stimuleren creativiteit en bij ons mogen kinderen 

 experimenteren en vrij denken.
• We willen dat kinderen kansen blijven zien en durven 

te grijpen.

We zetten de belevingswereld van kinderen centraal, 
zodat zij hun nieuwsgierigheid en verwondering 
kunnen behouden. Het inzetten van technologie en 
beweging draagt daar in grote mate aan bij.

• Het verstaan van je vak.
• Het op peil houden van 

je kennis.
We weten wat er speelt 
in het onderwijs en wat 
kinderen nodig hebben. 
Hiermee borgen we de 
kwaliteit. 

Vakmanschap
Vertrouwen

Eigenheid 

Inspiratie

Onze missie
Bij ATO-Scholenkring willen we 

dat kinderen kunnen opgroeien als 
veerkrachtige, gelukkige wereldburgers, 
die vol  zelfvertrouwen en met oog voor 

de ander in de maatschappij staan.

We hebben aandacht voor de ontwikkeling van 
basisvaardigheden en kwaliteiten en voor ieders rol 

in de samenleving. Daarom dagen we kinderen 
uit om nieuwsgierig te zijn en zich respectvol 

te gedragen naar zichzelf en de ander. We 
leren hun te (blijven) leren, te refl ecte-

ren op zichzelf en om te gaan met 
veranderingen.

Bij ATO-Scholenkring staan we voor het bieden van goed 
onderwijs in een  uitdagende leeromgeving. 

Wat vinden wij belangrijk?
• Kennisoverdracht.
• Basisvakken, zoals rekenen en taal.
• Sociale vaardigheden, zoals samenwerken en 

 communiceren.
• Weten wie je bent en wat je kwaliteiten zijn, zo kun je 

jezelf beter ontwikkelen.

We geven kinderen de ruimte om hun eigenheid te 
ontdekken en we helpen hen te refl ecteren op zichzelf.

Jezelf kennen en 
blijven ontwikkelen 3De maatschappij verandert razendsnel. Omdat kennis en informatie 

snel verouderen, is het belangrijk om te blijven leren en vragen te 
blijven stellen.

Wat vinden wij belangrijk?
• Het stimuleren van een onderzoekende houding.
• We geven kinderen de ruimte om kind te zijn en te leren van de 

fouten die ze maken.
• We moedigen kinderen aan om lef te tonen door (moeilijke) 

stappen te zetten en om te durven zijn wie ze zijn.

Door samen te werken met ouders en partners inspireren we 
kinderen te ontdekken waar zij gelukkig van worden. We kijken 
over de grenzen van ons eigen onderwijs heen.

Oog voor de ander en 
de wereld om je heen 1

Durven kiezen en 
anders durven te zijn 4

THEMA

Creatief denken 
en verwonderen 2
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thema’s

THEMA

THEMA

THEMA

scholenkring

koerspla
n 2019-2023



Meester Erik … voor 1 dag 
Als voorzitter van de Medezeggenschapsraad en ouder van Thijmen en Jasper vraag 
je, je af “hoe gaat dat nu zo’n hele dag op school?” en “lijkt het nog een beetje wat 
wij op school deden?”. Je kan er immers wel over het schoolbeleid adviseren, maar 
zonder enige kennis over de dagelijkse praktijk is dat toch lastig. Van juf Rochelle 
kreeg ik de kans om een dag mee te lopen en te leren over wat er gebeurt op 
school in groep 5/6 Muis. Dus werd ik “meester Erik”, voor één dag. Dat dan weer 
wel! 
Op woensdagmiddag meld ik me bij juf Rochelle om de dag erna mee voor te bereiden 
en geef al grappend aan dat ik morgen wel kan voorlezen. Want, dat kan ik tenminste 
zeker. Maar, dat was niet helemaal de bedoeling. Wat dan wel? Rochelle verzorgt voor 
groep 5/6 de rekenlessen. De juf zal het bij de eerste groep voordoen en bij de tweede 
groep die binnenkomt mag ik. Met enthousiasme neem ik deze uitdaging aan, maar het 
is ook wel spannend. 
De volgende morgen. Samen met Rochelle sta ik bij de deur en ontvang de leerlingen. 
Stel me netjes voor als “meester Erik”, maar sommige roepen al meteen. “Nee joh… jij bent de vader van Thijmen 
en Jasper…!”.  
Na de binnenkomer begint de eerste rekenles. Wat mij al meteen opvalt is dat het gros van  leerlingen meteen weten 
wat er van hen verwacht wordt en de binnenkomer spulletjes netjes opbergen en dan óf naar een andere klas gaan 
(groep 6) óf de rekenspullen pakken (groep 5). Onderwijl verlaat de helft van de leerlingen de klas en die worden 
vervangen door groep 5 leerlingen uit een andere groep. Na wat rumoer begint juf Rochelle met de les en net al als 
alle leerlingen let ik goed op. Want, …straks ben ik aan de beurt om de les te geven. Vandaag leren we voor het 
eerst de grote keersommen, bijvoorbeeld 9 x 80.  
Wat me opvalt is dat degene die voor de groep staat meteen de meester is, daar is bij de kinderen geen twijfel over 
mogelijk. Bij mij echter…. We gaan maar eens beginnen. Nadat ik even verteld heb wie ik ben en wat ik kom leren. 
Start ik met de instructie over de grote keersommen. En dat is nog niet makkelijk. Want, je moet elk stapje uitleggen 
en niet even vergeten om bijvoorbeeld even je hand over de 0 van 80 te leggen. Maar met wat gesouffleer van 
Rochelle kom ik er aardig uit en ook mee weg. Wat trouwens erg prettig is, is dat je kan werken met een iPad en een 
TV en daardoor gericht kan blijven op de klas. Je ziet dan meteen bij wie de aandacht verslapt. 
Daarmee heb ik mijn vuurdoop gehad en verloopt daarna de redactiesommenles aan groep 6 een stuk soepeler. Na 
de grote pauze help ik een deel van de middag mee in groep Dolfijn en ervaar ik hoe het gaat in groep 3. En mag ik 
Jasper helpen met zijn rekenwerk. En hij vindt het maar wat mooi, “papa in de klas.” Hij heeft me belooft dat hij dat 
echt nooit meer vergeet. 
Wat heb ik gezien? Ik heb leerkrachten gezien die allemaal met een grote passie voor de klas staan en daar allemaal 
oprecht van genieten. Natuurlijk is het soms ook zwaar. Ik heb gezien dat het pleinwerken (met meerdere 
leerkrachten verantwoordelijk zijn voor de leerlingen en de lessen op het plein) echt zijn vruchten afwerpt. Zowel voor 
de leerlingen als voor de leerkrachten. De leerling krijgt een beter voorbereide les (daar waar een juf eerst voor de 
hele ochtend inhoudelijk 4 lessen voorbereidt zijn dat er nu 2) en het verlaagt daarmee ook gelijk de werkdruk. En 
dat is in een tijd van schaarste ook prettig. Ik heb gezien dat het werken met de iPad enorm ondersteunend is aan 
een les. Tijdens de instructie kan je als docent de opgave nog niet beschikbaar maken, waardoor de kans dat de 
leerlingen opletten vergroot wordt.  
Het was een heerlijke dag, ik heb echt de hele dag genoten. Wat hebben leraren een mooi vak. Je kan kinderen die 
nog nooit een grote keersom hebben gedaan, dat in 45 minuten leren. Maar ook het samenspel met de klas en de 
interactie die je hebt. Heerlijk. En op mijn vraag aan het begin terug te komen: ja, er is een hoop veranderd ten 
opzichte van 30 jaar geleden en toch ook weer gelijk gebleven...  

Rochelle bedankt voor deze leerzame en leuke dag! 

Erik van Berge Henegouwen 
Voor reacties of vragen aan de Medezeggenschapsraad (MR): mr@bsnoorderlicht.nl 
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Winnaar eTwinning logo 
Samen met leerlingen uit groep 6 werken de leerlingen uit groep 7 samen met 
Finse en Spaanse leerlingen in het Green Peas eTwinning project. Leerlingen die 
graag betrokken wilde zijn bij het project schreven daarvoor begin dit jaar 
geweldige Engelse motivatiebrieven of stuurden vlogs of andere filmpjes in.  

Voor de eerste opdracht, maakten Spaanse en 
Nederlandse leerlingen logo’s die ze uploadden op een 
padlet. De  opdracht en de link naar de padlet vind je 
hier: https://twinspace.etwinning.net/95983/pages/
page/725021 
 
De winnaar komt uit 
Nederland en is Ilayda uit 
Steenbok. Haar logo is 
verkozen tot het officiële 
logo van de Twinspace 
(website) van ons project. 
De Finse jury lichtte de 
keuze voor het logo als 
volgt toe: 

 
Onze oudercommissie en een aantal hulpouders hebben onze hal versierd in de 
Sinterklaassfeer. Het resultaat is weer super mooi geworden en de kinderen spelen 
dagelijks hier erg fijn. Bedankt ouders! 

Binnen de dagopvang zijn we volop bezig met Sinterklaas!
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SINTERKLAASTHEMA PLEIN BOS 

Sinterklaas is in het land en op plein Bos wordt er door de 
kinderen hard gewerkt en gespeeld binnen het thema 
Sinterklaas. Alle groepen hebben ook pepernoten gebakken. 
Aan de hand van het recept gingen de kinderen in kleine 
groepjes aan de slag: het recept aflezen, wegen, kneden en 
afbakken. De pepernoten smaakten heerlijk! 

https://twinspace.etwinning.net/95983/pages/page/725021
https://twinspace.etwinning.net/95983/pages/page/725021
https://twinspace.etwinning.net/95983/pages/page/725021


Kerstgedachte 2019 

Beste ouders van de kinderopvang, 
 
Dit jaar doen wij, vanuit de kerstgedachte, mee met de sponsoractie van basisschool 
Noorderlicht. Het doel waar wij geld voor ophalen is teachers for teachers. Meer informatie is 
te lezen op de flyer die bij de deur hangt van de groepen.  
Wij dragen bij door flessen in te zamelen die wij gaan inleveren in de winkel. Het geld dat we 
daarmee ophalen gaat naar het goede doel.  

Je kunt jouw bijdrage inleveren tussen 1 december en 13 
december op de groep van jouw kind.  
Hierbij willen wij jullie ook informeren over de gezamenlijke 
kerstborrel voor de ouders en kinderen van de dagopvang en 
het peuterarrangement die plaats vind op donderdag 19 
december in de hal van Norlandia. Kinderen die normaliter niet 
op deze dag aanwezig zijn, zijn ook van harte welkom. De 
borrel is van 17 uur tot 18.30u. Als je hiervoor iets lekkers wil 
maken kun je dat opgegeven op de groep van jouw kind het is 
niet verplicht. We hopen dan veel ouders en kinderen te zien en 
te spreken. 
 
Met de vriendelijke groeten en alvast bedankt,  
De Kerstcommissie

 

Programma BSO 

Binnen de BSO hebben we afgelopen maand 
activiteiten georganiseerd naar aanleiding van 
het thema ‘licht’. Zo hebben we 
geëxperimenteerd en glow in the dark 
activiteiten gedaan. 
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KERSTVAKANTIE NORLANDIA 

De kerstvakantie staat weer voor de deur! Graag zouden wij willen weten welke kinderen 
niet aanwezig zijn gedurende de Kerstvakantie en willen we u vragen dit door te geven via 
ons ouder portaal. 
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AGENDA NORLANDIA 
AGENDA DECEMBER 

• 5 december Sint op 
school 

• 19 december 
gezamenlijke 
borrel 

AGENDA BS 
NOORDERLICHT 

AGENDA DECEMBER 
• 5 december Sint op 

school 

• 6 december: 
Studiedag (alle 
leerlingen vrij) 
 

AGENDA DECEMBER 
• 19 december 

kerstdiner 

• 20 december 
kerstactiviteit 

• 23 december tot en 
met 3 januari: 
Vakantie 

Agenda

Dit is een gezamenlijke nieuwsbrief van 
Norlandia Kinderopvang en  

Basisschool Noorderlicht
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Noord
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