
Roken bij het plein/
voor de poort 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Graag willen wij uw aandacht vragen voor het 
“rookgedrag” tijdens het wachten op uw 
kind(eren). Zowel team Noorderlicht als de MR 
(medezeggenschapsraad) vinden het niet passend 
om binnen het zicht van kinderen te roken, onze 

Kindercampus is een openbaar gebouw waar roken niet is toegestaan. 
Daarnaast zijn wij een gezonde school en vinden roken niet binnen ons beleid 
passen. 
Wij vragen u daarom met klem, ook namens de MR, niet te roken op en buiten het 
schoolplein in het zicht van de kinderen. 
Wij hopen op uw begrip. 

MR en team basisschool  
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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
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LEERPLEIN ROTS 
Zijn druk bezig om hun 
leerling portfolio in te 

richten. 

R

Nieuwsbrief



Uitstapje Heinis plein Duin 
 
Op Plein Duin hebben wij in het kader van het 
thema jagers en boeren een uitstapje gemaakt 
naar de Heinis. De Heinis ligt op loopafstand 
(15-20 min.) van school. 

De eerste groep startte op school met het 
maken van gipsafdrukken van een poot van een 
ree en van een kip. Zij gingen daarna 
uilenballen uitpluizen. De kinderen waren erg 
enthousiast en hebben veel botjes en 
schedeltjes gevonden. 
De tweede groep startte in de Heinis en ging op 
zoek naar sporen van dieren. Dat kon zijn 
aangevreten blaadjes of paddestoelen, een 
wisselpad met sporen en bijvoorbeeld poep van dieren. 
Daarna wisselden de twee groepen. 
Dankzij de vrijwilligers van het “Groene Pad” en de hulpouders hadden we een hele leerzame 
ochtend. 
 

‘Het Groene Pad’ bij plein Bos 
Maandag 16 en woensdag 18 december is er iemand van ‘Het groene pad’ op plein Bos komen 
vertellen over de verschillende soorten bomen. Daarna zijn de kinderen in kleine groepjes, met 
hulp van kinderen uit groep 8, aan opdrachten gaan werken zoals bomen meten en parfum 
maken. Dit was erg leuk en leerzaam! 
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Experimenteren met de gekke professoren  
van Mad Science! 
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op Noorderlicht, waar de kinderen 
van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. 
We starten met een spectaculaire science show op 10-1-2020. 
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De 
lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.   
Schooljaar 2019-2020 staat in het teken van de Ruimte en Chemie. 
Wat is er nodig om een echte wereldreiziger te worden? We gaan het zien met zelfs een echte raketlancering. 
Gebruik teamwork om een ruimte missie uit te voeren en ontdek dat alledaagse materialen zijn ontwikkeld voor 
de ruimte. 
Werk met pipetten, erlenmeyers en nog meer, ontdek van alles over laboratoriumtechnieken. Maak kennis met 
atomen en chemische reacties. Waarom we onze tanden poetsen? We duiken in de wereld van zuren en basen. 
Zet je veiligheidsbril maar op want we gaan aan de slag met PH-waarden en indicatoren. 
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de 
wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke 
vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om 
thuis verder te leren en experimenteren.  

De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school. 
Data van de cursus: 
Woensdag 29-1-2020 
Woensdag 5-2-2020 
Woensdag 12-2-2020 
Woensdag 19-2-2020 
Woensdag 4-3-2020 
Woensdag 11-3-2020 

Starttijd: 12:45 (lessen duren 60 minuten) 
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl 
Inschrijftermijn loopt tot en met: 
Deelname bedraagt � 72,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje. 
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SURPRISES KNUTSELEN PLEIN DUIN EN PLEIN ROTS 

 
Spannend was dat lootjes trekken voor elkaar. En ook 
moeilijk om het geheim te houden. Maar dat is goed gelukt. 
In de week voor Sinterklaas hebben we de surprises voor 
elkaar geknutseld. En iedereen heeft heel goed zijn best 
gedaan om er wat moois van te maken. Op de foto’s zien 
jullie al een voorproefje van de surprises die gemaakt zijn.
Het is eigenlijk gewoon zonde om ze uit te pakken op 5 
december.  
Zowel op plein Duin als op plein Rots hebben we keihard 
gewerkt en ziet het er weer super goed uit!
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https://mad-science-aanmeldingen.firebaseapp.com/brabant


Weerbaarheid in  
’s-Hertogenbosch  

Na de kerstvakantie start op in de groepen 5-6 Muis 
en Meeuw het programma WIsH, Weerbaarheid in ‘s-

Hertogenbosch. Later in het jaar volgen de groepen 
5-6 Konijn en Das. Het doel van WIsH is het vergroten van de weerbaarheid van kinderen.  
Pesten, groepsdruk en kindermishandeling vormen een rode draad door alle lessen. 
De kinderen leren machtsmisbruik herkennen en hun handelingsmogelijkheden in onveilige of 
ongewenste situaties vergroten. Het gaat hierbij vooral om veiligheid en welzijn. 

WIsH is een programma dat bedoeld is voor alle kinderen uit groep 5-6. 
De voorbereidende lessen, 10 in totaal, worden gegeven door de eigen groepsleerkracht. De 
praktijklessen, 8 in totaal, worden gegeven door een speciaal opgeleide trainer van de school en 
een externe trainer/professional. 
De jongens en de meisjes krijgen van de trainers gescheiden les. Dit wordt gedaan omdat beide 
groepen zich dan meer op hun gemak voelen en de lessen effectiever zijn. De lessen van de 
groepsleerkracht worden wel aan de hele groep tegelijk gegeven. Bij de lessen horen werkbladen 
voor de kinderen. Hierin staan opdrachten die ze op school of als huiswerk maken. 

In de lessen staan o.a. de volgende thema’s centraal: Stevig staan; Grenzen aangeven; Pesten; 
Lichaamstaal; Groepsdruk; Hulp vragen; Machtsmisbruik; Fysieke zelfverdediging; 
Zelfvertrouwen. 

Het programma wordt afgesloten met een presentatie waarin kinderen laten zien wat ze geleerd 
hebben. De kinderen krijgen dan ook allemaal een diploma. 
Ouders/verzorgers worden uitgenodigd om bij deze presentatie aanwezig te zijn.  
Tevens wordt er voor de start van het programma een ouderbijeenkomst gehouden voor alle 
ouders van groep 5-6, waarbij informatie gegeven wordt over de inhoud van WIsH. Deze 
bijeenkomst staat gepland voor maandag 3 februari van 16.00 tot 17.00 uur. 

Indien u vragen heeft over WIsH kunt u contact opnemen met Anne-Mieke v.d. Bruggen (interne 
trainer en groepsleerkracht van groep 5-6 Meeuw) 
 

Thema geloof op plein Rots 

Pleinrots is de afgelopen weken naar drie kerken geweest. Naar de moskee, een protestante kerk  
en een katholieke kerk. 
De moskee is een kerkgebouw waar er anders wordt gebeden dan in de protestante kerk. De verschillen zijn dat 
de moskee meer geluid en de protestante kerk minder en in de katholieke wordt bij feestdagen veel gezongen.  
In de moskee bidden de geslachten in aparte ruimtes.  
Het is leuker in de moskee/katholieke kerk. 
En in de protestante kerk kon je muziek maken, dat was dan weer leuk. 
En de katholieke kerk kan je een kaarsje aansteken en naar de kerststal 
kijken. 

GESCHREVEN DOOR OSCAR EN LUDE  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Nieuws van Norlandia 
In de maand december hebben we het KCN Winterfestival georganiseerd. Dit festival was voor alle BSO 
kinderen en kinderen uit de omgeving en was zeer geslaagd! Veel kinderen hebben meegedaan aan diverse 
activiteiten, zoals een Sint- en Pietenmiddag, oud-Hollandse-spellen, Lasergamen en een Kerstmiddag! 
Kinderen hebben de leukste dingen gemaakt voor de feestdagen. Het festival was zeer geslaagd en zullen we 10 
januari afsluiten met een Nieuwjaarsborrel bij de BSO van 16.30 tot 18.30 uur. Ook de Nieuwjaarsborrel is voor 
iedereen toegankelijk, neem iets lekkers te eten mee en dan kunnen we proosten op het nieuwjaar dat komen 
gaat! 
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Na de Kerstvakantie zal het thema ‘muziek’ starten bij de BSO. Dit thema duurt en sluit aan 
tot/bij de Carnavalsvakantie. Binnen het thema muziek zullen ook weer vele leuke activiteiten 
gaan plaats vinden voor de BSO! 

KERSTVAKANTIE  
De Kerstvakantie staat voor de deur. Graag willen wij u vragen wanneer uw kind niet naar de opvang komt, 
af te melden via het online ouderportaal. Omdat er veel activiteiten gepland staan voor de vakantie vragen 
wij u om even te bellen wanneer uw kind later dan 09.00 uur wordt gebracht. Wanneer kinderen voor 09.30 
uur niet gebracht zijn, bellen wij met de vraag of uw kind komt of niet. Alvast bedankt voor uw begrip.



6

KINDERCAMPUS NOORD 20 DECEMBER 2019

Noord

AGENDA BS 
NOORDERLICHT 

AGENDA JANUARI 
• 23 december tot en 

met 3 januari 
vakantie 

• 7 januari: 
bijeenkomst 
schakelgroep 

AGENDA JANUARI 
• 10 januari: show Mad 

Science 

• 17 januari: 
spelletjesochtend 
groep 1-2 

• 24 januari: Talentlab 

 

Dit is een gezamenlijke nieuwsbrief van 
Norlandia Kinderopvang en  

Basisschool Noorderlicht

Agenda
AGENDA NORLANDIA AGENDA JANUARI 

• 10 januari: 
nieuwjaarsborrel 

Namens alle medewerkers 

van KinderCampus Noord 

fijne feestdagen en een 

gezond, liefdevol en 

leergierig 2020! 
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