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Such fun op KinderCampus
Noorderlicht:
Op verschillende leerpleinen zijn we druk bezig
met E-twinning projecten. Dit zijn Engelstalige
projecten waarbij we samenwerken met scholen
in andere Europese landen. Hier een voorbeeld
van twee projecten die op dit moment binnen
Basisschool Noorderlicht lopen.
Superheroes on the move
Groep 1-2 Vos werkt samen met een kleutergroep
in Roemenië en een in Spanje aan Superheroes on
the Move, een eTwinning-project. Dat doen we in
het Engels, samen met miss Simone en miss
Yvonne.
Vorig jaar was Little Prince uit Roemenië bij ons op
bezoek en inmiddels hebben wij Philomena uit
Spanje te logeren en is onze Pompom net in
Roemenië aangekomen. We hebben zelfs een lied
over onze superheroes: https://
www.youtube.com/watch?v=UaIcjjB1UbY
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Volgt u ons?
Volgt u Norlandia en
Bs Noorderlicht al op
Facebook? Bekijk onze
pagina’s! We hebben tevens
een instagrampagina:
@basisschoolnoorderlicht

Aanmelden of
afmelden
nieuwsbrief:

Dit kunt u doen door in
het mailbericht onderaan
op afmelden te klikken.
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Nieuws van de GGD
GGD webinars voor leerkracht, docent, ouder en
verzorger
Onze GGD organiseert regelmatig webinars voor scholen en
ouders. Informatief en je hoeft geen oppas te regelen! Houd
onze website in de gaten voor meer informatie of meld je
aan voor onze nieuwsbrief via www.ggdhvb.nl/webinars.
Hieronder een overzicht wat er nu gepland staat in 2020:03
11 november: Sociale media | Hoe blijf je met je kind in
gesprek over sociale media?
Een webinar voor ouders met kinderen in de leeftijd van 10
tot 15 jaar oud.
26 november: Samen opvoeden na een scheiding |
Samen een kind opvoeden als je uit elkaar bent? Het is een
interactieve avond voor gescheiden ouders met kinderen in
de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Interesse? Meld je aan.

GGD inspectie Norlandia
In oktober heeft bij de BSO de jaarlijkse inspectie plaats gevonden. Wij kunnen weer
met trots zeggen dat deze goed is verlopen. Zodra het rapport zichtbaar is, zullen
we dit met jullie delen.
Duurzaamheid
De kinderen die veel tekenen bij de Bso, hebben een eigen tekenblok gekregen! Deze worden al
volop gebruikt! We gaan zo duurzamer om met papier en zijn verantwoordelijk voor ons eigen
tekenblok.

Agenda november/december:
10 november podcast info VO groep 7-8
20 november portofliogesprekken (thuis)
27 november spelletjesochtend groep 1-2
2 december studiedag
4 december Sinterklaasviering
17 en 18 december kerstactiviteiten
21 december tot en met 01 januari vakantie
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Planning Norlandia
De kerstvakantie komt eraan en ook een studiedag staat op de planning.
We zijn druk bezig met de planningen en roosters en vinden het fijn om te weten welke
kinderen wij in de vakantie kunnen verwachten. Wij vragen jullie, indien jullie kinderen niet
komen, dit in de ouderlogin te zetten: https://auth.kovnet.nl/signin
Het komt vaak voor dat kinderen in de planning staan, maar niet komen. Voor de planning is
dit erg vervelend omdat medewerkers ingepland worden terwijl dat niet nodig is. Daarnaast
kunnen wij geen toezeggingen doen aan ouders die ruilingen aanvragen.
Ook maken wij voor de BSO een leuk activiteitenprogramma op het aantal kinderen dat wij
verwachten. Het is daarbij fijn om te weten welke kinderen aanwezig zullen zijn.
Alvast bedankt voor jullie

Cursussen
Onze pedagogisch medewerkers volgen in de maanden
oktober, november en december de meldcodetraining. In deze
training leren de medewerkers hoe kindermishandeling kan
ontstaan, welke vormen en signalen er zijn en hoe je hiermee
kan omgaan. De medewerkers maken kennis met de Wet
meldcode en de 5 stappen hierbij horen. De eerste groep
medewerkers hebben afgelopen week hun certificaat al
behaald!
Naast de meldcode-training hebben onze medewerkers eind
oktober ook de jaarlijkse herhaling BHV-training gevolgd.
Onze medewerkers kunnen binnen het kindcentrum voor een
veilige omgeving zorgen en weten hoe zij moeten handelen in
noodsituaties en kunnen anderen snel in veiligheid brengen!
Daarnaast is er een onderdeel kind EHBO.

Thema herfst KDV & BSO
Binnen het KDV en de BSO hebben wij thema herfst, we hebben wandelingen gemaakt en vele
herfstknutsels!
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Bos:
Op plein bos zijn er nieuwe hoeken ingericht.
De kinderen werken en spelen enthousiast in
onder andere het atelier, de poppenkast, de
loose parts hoek en in het winkeltje.

Oceaan:
De komende 5 weken gaan wij werken aan het
thema Dokter Bibber. Ons plein is omgetoverd tot
onder andere een behandelkamer, wachtkamer en
apotheek. We werken meerdere keren per week,
met het gehele plein in verschillende hoeken. Dit
doen we op het plein, maar ook in de klaslokalen
en zelfs buiten. We hebben namelijk 25
verschillende hoeken dit thema!
Zie hier een paar indrukken van onze hoeken.
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Konijn - Mees & Lynn

Das - Jens & Julian

We hebben het thema Germanen en Romeinen. We hebben met verschillende
groepjes alle tijdvakken gemaakt. We hebben verschillende teksten gelezen en
vragenlijsten gemaakt over de Germaanse en Romeinse goden, hierdoor zijn we
veel te weten gekomen over hoe de Germanen en Romeinen vroeger leefden.
Nu zijn wij, als groep konijn, veel wijzer geworden over de Germanen en

Wij hebben veel geleerd over
de Romeinen en Germanen. We hebben bijvoorbeeld geleerd over de goden, Julius Caesar
en Romeinse munten. Ook hebben we veel filmpjes gekeken en teksten gelezen over
bijvoorbeeld het Colosseum en over hoe ze toen vuur maakten. We hebben veel geleerd
over hoe ze in die tijd oorlog voerden en over de gladiatorengevechten die toen werden
gehouden. Vroeger hadden de
Meeuw - Noud & Noëlle
Wij, groep Meeuw, hebben heel veel geleerd over de Germanen en Romeinen.
We hebben bijvoorbeeld geleerd dat er in Pompeï een vulkaan is uitgebarsten.
Pompeï is heel veel jaren later uitgegraven en ontdekt. We hebben geleerd over
de goden van de Germanen en de Romeinen, zoals Mars en Jupiter. Ook hebben
we verschillende filmpjes gekeken en teksten gelezen, ook hierdoor zijn we veel
wijzer geworden over ons thema: de Romeinen en de Germanen.
Muis - Ashot & Elisa
We hebben veel geleerd over de Romeinen en Germanen, en daar zijn we heel blij mee!
We beginnen bij de Romeinen: de oppergod is daar Jupiter, de God van de hemel en onweer.
We hebben gelezen over het verhaal van Romulus en Remus, dit verhaal ging over een
familielid die de twee zonen dood wilde hebben. De Germaanse oppergod is Wodan. Zijn zoon
heet Thor.
We zijn blij dat we dit hebben geleerd!
Groet, groep Muis.

Thema-opening plein Rots.
Alle klassen van plein rots kwamen naar het
plein.
Meester Alex gaf een uitleg over het tijdvak
burgers en stoommachines. De naam van het
thema is "Back to the future". We kregen
ongeveer twintig minuten uitleg. En hij
vertelde wat over verschillende uitvindingen,
zoals een "paraplusstropdas". Daarna gingen
alle klassen weer terug. Toen maakten we een
zelf bedachte uitvinding en gingen we hard
aan de slag met het maken van een 3d
tekening van de uitvinding.
Geschreven door Hannah en Kiki
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Lunch op school:

Originele lunchtrommels voor de lunch op school
4-8 jaar

Op KinderCampus Noorderlicht vinden wij het
belangrijk dat de kinderen zich optimaal
ontwikkelen. Bewegen en een gezonde leefstijl
vinden wij daarom belangrijk. Wij willen kinderen
stimuleren om veel en gevarieerd te bewegen,
zowel tijdens als buiten schooltijd. Daarnaast
willen wij de kinderen bewust maken wat een
gezonde leefstijl is. Door water te drinken,
gezonde tussendoortjes te stimuleren en door
concrete informatie en voorbeelden te laten zien.
We doen dit in samenwerking met ‘S-PORT en de
GGD onder de paraplu van Samen gezond.

BB-King: boterham
banaan. Rol met de
deegroller een
volkoren boterham
plat. Besmeer de
boterham met halvarine of margarine en leg er
een hele banaan in. Rol het geheel op en doe hem
in de lunchtrommel. Ook lekker met notenpasta of
pindakaas zonder toegevoegd suiker of zout.
Broodlolly: Besmeer 2
volkoren boterhammen
met halvarine of
margarine. Snijd de
boterhammen ieder in 6
stukjes. Neem 2 houten stokjes en prik de stukjes
boterham erop. Doe dit om de beurt met sla,
plakjes appel en een plak 30+ kaas (ook in 6
stukjes gesneden).

Deze keer aandacht voor gezonde lunch op school.
Het lunchtrommeltje kan een puzzel zijn: het moet
lang lekker en goed blijven. Zeker in de zomer
zonder koelkast sta je als vader en moeder voor
een uitdaging. 5 tips:
-Gebruik een stevige broodtrommel die goed
sluit.
-Geef geen vleeswaren mee die snel bederven,
zoals rosbief, fricandeau of filet americain.
Betere keuzes zijn 30+ kaas, zuivelspread of
hüttenkäse.

Puzzelbammetje:
Beleg een dubbele
volkoren boterham
met plakjes
komkommer en een plakje 30+ kaas. Ook lekker
met light-smeerkaas of hüttenkäse. Snijd er met
een scherp mes 4 puzzelstukjes uit.

-Tip voor de zomer: Maak brood met kaas de
avond ervoor klaar en leg het in de vriezer.
Geef het ’s ochtend mee naar school. Als het
tijd is om te lunchen is het brood ontdooid en
is de kaas niet zweterig.

Maak een feest van eten op school.
1.

Beleg het brood steeds met een andere
kleur groente.

-Notenpasta of pindakaas (van 100% noten of
pinda's zonder toegevoegd zout of suiker) blijft
lang goed. Dit is ook lekker met wat schijfjes
komkommer erop.

2. Gebruik een kleurrijk bakje om
bijvoorbeeld rauwkost, fruit of nootjes
in te doen.

-Voeg fruit of groenten toe aan de
broodtrommel. Kinderen komen zo ongemerkt
aan hun dagelijkse portie groenten en fruit.

4. Stop een lief briefje in de broodtrommel.

3. Gebruik een leuk prikkertje om de
boterhammen bij elkaar te houden.
5. Probeer een andere manier van snijden
denk aan letters en dieren.
6. Varieer met broodsoorten.
7. Versier het fruit met stift: een dolfijn op de
banaan, een gezicht op het mandarijntje.
Bron: www.voedingscentrum.nl
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Thema Uiterlijk
Binnen de bso hebben wij tot de kerstvakantie thema Uiterlijk! Er staan vele leuke activiteiten weer op
de planning. Bekijk ook onze website/app voor deze planning.

KinderCampus Noorderlicht. Avontuur zit in onze natuur!
Dit is een gezamenlijke nieuwsbrief van
Norlandia kinderopvang en
Basisschool Noorderlicht
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