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Thema Sprookjes plein Bos:
Al een paar wekenlang lopen er op plein Bos elke dag

7 dwergen rond. Samen met Sneeuwwitje hebben ze
het enorm naar hun zin. Ze zingen, ze spelen, ze
werken, ze kletsen, ze koken en ze tekenen en
knutselen er dapper op los. En ook alle anderen
kinderen doen daar heel
gezellig aan mee.
Maar intussen kennen we
ook al een paar andere
sprookjesverhalen. Vraag
maar eens aan ons, wat er met Roodkapje gebeurde. En als we heel
diep nadenken, dan kunnen we ook wel vertellen wat er met Hans en
Grietje is gebeurd. Misschien weten sommige kinderen zelfs wel hoe
de sprookjes van Assepoester en Doornroosje ook alweer gaan.
Jullie horen het al, plein bos is veranderd in een sprookjesbos!
En weet je wat superleuk was? Dat de kinderen van plein Rots een
sprookjesoptreden voor ons hebben verzorgd!! Dank jullie wel
allemaal!! Wij vonden het heel erg leuk dat jullie dat hebben gedaan!!
(Mogen jullie best nog vaker doen hoor!;-)

Adviesgesprekken leerjaar 8
Zoals ieder jaar in februari krijgen de leerlingen van leerjaar 8 hun
definitieve advies. Dit advies is belangrijk voor hun schoolkeuze binnen het
Voortgezet Onderwijs.
Het is altijd spannend om je advies te krijgen.
Wij feliciteren nogmaals alle leerlingen met hun fantastisch advies en zijn
mega trots op iedereen! Je hebt er ongelooflijk je best voor gedaan.
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Overblijfkrachten
gezocht!
Voor ons gezellige overblijfteam zoeken
wij lieve enthousiaste vaders, moeders,
opa's, oma's die het leuk vinden om een of
meerdere dagen per week met de kinderen
over te blijven. Ook als je maar af en toe
beschikbaar bent, ben je van harte
welkom!
Heb je interesse en/of wil je meer weten
mail dan naar: dineke.visser@hotmail.com
en ik neem zo spoedig mogelijk contact
met je op!
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Boekentips februari 2020
Een huis vol vrienden
AK vanaf 4 jaar

Boodschappen doen, bouwen, bakken,
tuinieren...
Het wordt een drukke dag voor Sam.
Hoe krijgt hij dat allemaal voor elkaar?
Met de hulp van zijn vrienden natuurlijk!
Een feestelijk voorlees- en zoekboek. Voor
iedereen vanaf 5 jaar.

Het gouden blad
AK vanaf 4 jaar
‘Een betoverend modern sprookje over bezitterigheid’
Op een dag verschijnt er een gouden blad in het bos. Zodra de bosdieren het
opmerken, willen ze het allemaal heel graag hebben. Maar tijdens hun strijd om
het blad gaat het kapot. Met een gebroken hart vragen de dieren zich af of ze ooit
weer zo'n bijzonder blad zullen zien.

Kapper Tom
A voorlezen vanaf 6 jaar, zelf lezen vanaf 8 jaar
De zaak van kapper Tom loopt prima, zijn soepkomkapsel is hip en
hot bij jong en oud. Maar op een vreselijke pechdag heeft een klein
ongelukje fatale gevolgen voor Toms knipkunsten. Wanneer hij de
laatste klant gillend op de vlucht ziet slaan, vreest hij dat dit het
einde betekent van zijn loopbaan als topkapper. De kappersstoel
blijft leeg en Tom zit met de handen in het haar. Tot hij op een dag
de antiekwinkel van buurvrouwtje Kaat binnenloopt...
Het verhaal van kapper Tom gaat over pech en geluk, over een nadeel omtoveren tot een
voordeel en over jezelf opnieuw uitvinden. O ja: dit boek is uitermate geschikt om hardop
(voor) te lezen!

AGENDA BS
NOORDERLICHT

AGENDA FEBRUARI
•

20 februari: Rapport
1 mee naar huis.

•

21 februari:
carnaval op school

AGENDA FEBRUARI
•
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24 februari tot en
met 28 februari:
carnavalsvakantie

AGENDA MAART
•

in de week van
2 t/m 13 maart:
oudergesprekken
groep 1 tot en met
7.
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Het werkstuk of hoe ik verdween in de jungle
B vanaf 10 jaar
Eva heeft elf tenen, één beroemde moeder, en nul vaders. Oké, ze heeft wel een
vader, maar haar moeder wil niets over hem vertellen. Als Eva een werkstuk moet
maken over iets waar ze meer over wil weten, kiest ze dus ‘biologische vaders' als
onderwerp. Hoe meer Eva zich in haar werkstuk vastbijt, hoe zekerder ze weet dat
ze haar vader wil ontmoeten. Als ze ontdekt dat hij waarschijnlijk in Suriname woont,
schakelt ze stiekem de hulp in van een televisieprogramma. Het wordt een
duizelingwekkende zoektocht. Hoe ver gaat ze om haar vader te vinden?

Tikker
C vanaf 12 jaar
‘Ik bén dood, maar jij doét dood.
Als het kan, moet je leven ook.‘

Elias wacht al zijn halve leven op een donorhart. In zijn
ziekenhuisbed telt hij de minuten en de uren, tot het
eindelijk zover is. Wanneer hij wakker wordt na de operatie,
staat er een onbekende jongen naast zijn bed. Elias is de
enige die hem kan zien. ‘Jij hebt mijn hart,’ zegt de jongen.
Boyd is dood, en kan nooit meer zijn allesverwoestende
fout goedmaken. Welke idioot dondert er dan ook per
ongeluk van een brug? Nu zit hij vast in dit ziekenhuis, en
de enige die hem ziet is die bleke kasplant in zijn steriele
bed. En dan heeft hij ook nog zíjn hart.
De zieke Elias en roekeloze Boyd zijn tot elkaar veroordeeld; verbonden door hetzelfde hart.
Maar hoe leef je met elkaar, als je verder niets gemeen hebt?
Met 'Tikker' schreef Brenda Heijnis een imponerend verhaal over machteloosheid en
vriendschap.

De belofte van Pisa
D vanaf 15 jaar
Samir (15, ik-figuur), die zich liever Sam noemt, groeit op in een traditioneel
Marokkaans gezin in Amsterdam met twee analfabete ouders. Zijn tien jaar oudere
broer, die in de criminaliteit zit, is zijn grote inspirator. Hij zorgt ervoor dat Samir naar
het Hervormd Lyceum gaat, waar Samir zijn vwo-diploma haalt. Samir is ook een
talentvol pianist; hij is gek op klassieke muziek en zijn broer regelt voor hem een
piano.
Bouzamour, geboren in 1991 in Amsterdam, won als verhalenverteller het
Rozentuinfestival in 2010. Hij schetst de cultuur van jonge Marokkanen en hun
ongezouten taalgebruik op beeldende wijze. Dit werd hem binnen MarokkaansNederlandse kring niet door iedereen in dank afgenomen. Hij heeft humor en zelfspot
en beschrijft het leven van de jonge Samir met vlotte pen.
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Wonderbaarlijke feiten over
babydieren
AJ voorlezen vanaf 6 jaar, zelf lezen vanaf 8 jaar
Wist je dat de witte/grijze flamingokuikens roze worden
door de melk van hun moeder? En dat er kwallen bestaan
die kunnen verjongen? En wist je al dat bevers kunnen
zwemmen vanaf het moment dat ze geboren worden? Of
dat een kwart van alle zwarte zwanenkoppels
homoseksueel is? Dit non-fictieboek barst van de leuke,
grappige en interessante weetjes over babydieren en hun
ouders.
De Zweedse illustratrice Maja Säfström verzamelde de
feitjes en maakte er vervolgens schetsachtige zwart-witte pentekeningen bij. Het resultaat is
absoluut geen droge opsomming van saaie feiten, maar juist een erg leuk en vrolijk boek
voor jong en oud.

Generatie NU
J vanaf 15 jaar
Nog altijd bestaat er in de media een gebrek aan positieve vrouwelijke
rolmodellen. De auteur, journaliste, wil daar iets aan doen en verzamelde voor
dit boek de verhalen van jonge vrouwen tussen de 9 en 22 jaar die zich
wereldwijd inzetten voor een betere wereld.
De activistes van 'Generatie Nu', zoals deze vrouwen worden genoemd, leveren
hun bijdrage in verschillende vormen en met uiteenlopende resultaten. Wat hen
verbindt, is hun missie om onrecht te bestrijden. Daarbij laten ze zien dat
iedereen in staat is het verschil te maken. In het boek staan 52 voorbeelden van
vrouwen die effectief strijden tegen groot en klein onrecht: van plastic tot
kindhuwelijken, van serieus nemen van menstruatie tot verantwoorde cosmetica
en van vluchtelingenrechten tot klimaatrechtvaardigheid.
Een positief en sprankelend boek dat laat zien hoe jonge meiden zich overal ter wereld
inzetten voor hun idealen.

Dit is een gezamenlijke nieuwsbrief van
Norlandia opvang en Basisschool
Noorderlicht
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