
 
 
 
 

Nieuwsbrief 
 

Jaargang 4 nummer 1 

Kort nieuws: 

 

 

Bidon kwijt? Een 

nieuwe bidon kan gekocht 
worden bij de receptie. Ze 
kosten € 7,50. Liever geen geld 
meegeven aan uw kind, bel 
dan met de conciërges om te 
overleggen. 
 
FACEBOOK 
We gaan enkele pagina’s 
binnenkort samenvoegen tot 
een ‘’Plein’’pagina. U ziet de 
veranderingen op onze FB’s 
van Oceaan, Duin en Rots. 
 

 
 
 

GOED GESTART! 

We zijn met alle leerlingen weer goed van start gegaan. Heel fijn om alle 
kinderen na 6 weken vakantie weer te zien, in het bijzonder een welkom aan 
de nieuwe leerlingen van groep 1!  
Ook dit schooljaar is bijzonder van start gegaan door de corona-maatregelen 
waar we ons nog steeds aan dienen te houden.  
Samen met u, de ouders gaan we er een fantastisch schooljaar van maken! 

De kalender op de website 
volgt z.s.m. 



  

Overblijven?  

Download het via onze website! 
https://www.bsnoorderlicht.nl/wp-
content/uploads/2020/06/2020-2021-Inschrijffromulier-
TSO.docx  
Vult het in en mail een foto naar 
tineke@bsnoorderlicht.nl 
 

Af en toe overblijven? 

Bel met de conciërges en koop een strippenkaart. 
Betaling en inschrijving stemt u telefonisch af. ‘’losse 
strippen zijn 2,50 per keer. U koopt een kaart met 5 of 
10 strippen. 
 

GEEN OUDERS IN DE SCHOOL 
Door de maatregelen vanwege het Covid-virus is het niet mogelijk ouders in school (of op het 
speelplein) te ontvangen. Zowel in de ochtend als in de middag is er geen inloopmoment voor ouders.  
Oudergesprekken zullen we met u digitaal voeren. 
 

Mocht u een vraag aan de school hebben,  

belt of mailt u ons dan.  

 

Staat u bij de (houten) poort om iets af te geven?  

Bel dan per telefoon naar de school en de conciërge komt naar de poort. 

WHATS APP groepen 
 
De leerkrachten maken deze week alle Whats app-groepen aan voor iedere klas. In deze Whats-app-
groepen communiceren we snel ‘’zakelijke’’ informatie met u. Wilt u reageren op een bericht, doe dat dan 
via een persoonlijk bericht. Ieder leerplein heeft een telefoon met de Whats-app-groepen per klas. Deze 
lezen de leerkrachten tussen 15.15 uur en 16.30 uur. Houdt u daar rekening mee. Een bericht van u, wat u 
’s avonds verstuurd wordt dus pas de volgende dag gelezen.  
Wilt u niet deelnemen, stapt u dan direct uit de groep.  
U bent (nog) niet toegevoegd aan een groeps-Whats-app? Mail of bel dan de leerkracht.  
Naast Whats app, ontvangt u ook nieuwtjes via de KinderCampus app, website, Facebook, mail en 
nieuwsbrief. 
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VEILIG rondom de SCHOOL! 
 

KOM NIET MET DE AUTO!  
Kom met de fiets of lopend! 

 
De gele parkeerplaatsen zijn bezet door 

personeelsleden 
 

Het oranje gedeelte vrijhouden voor kleuters 
die door de lieveheersbeestjespoort naar 

binnen en naar buiten lopen. 
 
 
De parkeerplaatsen bij de 
Lieveheersbeestjespoort worden gebruikt door 
de leerkrachten van Noorderlicht. Zo is er geen 
in en uit rijdend verkeer op die plek, daar die 
auto’s er de hele werkdag staan. 
 
We zullen met (tijdelijke) belijning aangeven dat 
het niet de bedoeling is het ‘’oranje’’ gedeelte 
in te rijden. 


