
OVERBLIJVEN 
weer OUDE STIJL 
Na de meivakantie gaan we de 
‘’gewone’’ TSO weer hervatten. 
Dat wil zeggen dat de kinderen die 
een (structureel)contract hebben of 
kinderen die incidenteel zijn 
aangemeld, overblijven op school 
en de andere leerlingen tussen de 
middag weer thuis gaan lunchen.  
Het verplichte overblijven voor alle 
leerlingen komt dan dus te 
vervallen.  
 
U heeft een contract bij de TSO: uw kind gaat 
dan weer komen op de dagen van uw contract. 
Het geld dat u heeft betaald over de afgelopen 
(verplichte) periode wordt aan u terug betaald. 
(Dit kan enige tijd vergen, we berekenen dat en 
betalen terug aan het bij ons bekende 
bankrekeningnummer)  
 
U heeft geen contract? Maar u wil 
toch gebruik maken van het 
overblijven na de mei-vakantie? 
(structureel of incidenteel): Stuurt u 
dan zsm een email aan onze 
administratrice: 
tineke@bsnoorderlicht.nl 
Zet u in de onderwerplijn: 
OVERBLIJVEN 
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Corona moe? 
Het blijven rare tijden. Ook voor 

ons als school. 
Sommige ouders zouden graag 
zien dat we bepaalde afspraken  

laten vallen. Voor andere ouders is 
het niet streng genoeg. Als school 

hebben wij ons te houden aan 
bepaalde richtlijnen van de GGD 

en het RIVM. Dit, voor de veiligheid 
van alle kinderen van ons 

kindcentrum EN het personeel. 
Over alles wat we doen, denken 

we goed na.  
 

Op dit moment is er ophef en 
onduidelijkheid over zelftesten. 

Voor leerkrachten zijn er zelftesten 
die zij mee naar huis nemen om 

(als ze dat willen) zichzelf 
preventief te testen.  

 
Voor de goede orde:  

Er zijn GEEN zelftesten voor 
kinderen.  

Wij testen GEEN kinderen!  
 

Wij verzorgen onderwijs aan uw 
kind!  

We bedanken u ook voor het 
vertrouwen en de verschillende 

opstekers die we hebben mogen 
ontvangen! We blijven in deze 

vreemde tijden ons inzetten voor 
goed onderwijs aan ONZE 

kinderen, samen met u!
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Nieuwsbrief

OVERBLIJVEN NA 
MEIVAKANTIE WEER 

VOLGENS CONTRACT! 

Ging uw kind voorheen 
naar huis, dan nu ook 

weer.  
Toch overblijven?  
Lees de tekst hier links 

naast! 

mailto:tineke@bsnoorderlicht.nl
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Beste ouders, 

Na 20 jaar “juffrouw Rochelle” te zijn geweest, is voor 
mij nu de >jd gekomen voor een carrièreswitch! 
Ik ga het basisonderwijs verlaten en ga naar het HBO; ik 
word Docent Rekenen/Wiskunde op de Pabo. (Fontys in 
Venlo) Na de meivakan>e ga ik starten met deze 
nieuwe uitdaging. 

Ik vind het best las>g om Bs Noorderlicht te gaan 
verlaten en loslaten; ik heb het hier ontzeRend naar 
mijn zin gehad! Ik ben al>jd met veel plezier leerkracht 
van verschillende klassen geweest, daarnaast 
doorgegroeid tot pleincoach, taal- en rekenspecialist. 
Omdat ik graag nog verder door wil groeien, heb ik 
gekozen om een andere weg in te gaan slaan:  
Ik mag nu een nieuwe genera>e leerkrachten gaan opleiden op de Pabo. Zo hoop ik 
dat zij dit mooie beroep met net zo veel plezier te kunnen gaan uitvoeren, als ik 
al>jd gedaan heb! 

Ik wil jullie allemaal bedanken voor de fijne >jd op school met jullie 
kinderen en de contacten die we hadden. Ik heb 
genoten, met volle teugen! 

Veel groetjes en wie weet, tot ziens! 
Rochelle Schaepkens 
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namens hele team Noorderlicht 
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Vlinders en kikkervisjes op plein Bos 

Tijdens het thema Lente hebben de kleuters alles 
geleerd over kikkerdril, het kikkervisje en de kikker. Er 
was zelfs echt kikkerdril op het leerplein dat de kinderen 
met een loep konden bekijken. 
Buiten in de Paddenpoel hebben de kinderen ook de 
ontwikkeling kunnen volgen. 

Ook hebben de kinderen de levenscyclus van de vlinder 
van dichtbij kunnen zien. 
Van de Vlinderstichting hadden we eitjes, rupsen en 
poppen ontvangen. 
Natuurlijk hebben we de vlinders samen losgelaten. 
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School 
fotograaf  

19 en 20 
mei 

 

Schoolfotograaf 
Schoolfotograaf 19 en 20 mei 

Dit schooljaar kunnen we de schoolfotograaf weer ontvangen 
omdat zij zich, in de organisatie, goed aan de maatregelen 
kunnen houden. 
De broer/zusje foto extern kan helaas niet doorgaan, intern 
(leerlingen van de basisschool) natuurlijk wel.  
Het kan zijn dat uw kind op beide dagen gefotografeerd wordt.  
Fijn als de kinderen er deze twee dagen knap op staan! 
 

Prak>sch 
verkeersexamen 2021 
plein Rots 
Alle leerlingen van plein rots zijn 
geslaagd voor zowel het theoretisch als 
het praktisch verkeersexamen! 

Ouders hebben geholpen om te 
beoordelen of de kinderen zich goed 
aan de verkeersregels konden houden.  
Dankjewel hiervoor! 



6

NIEUWSBRIEF KCN 30 APRIL 2021

Oproep: 
Nieuwe leden GMR gezocht! 

Voor de overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van ATO worden 
nieuwe leden gezocht! Heb jij je als medewerker of ouder ook altijd zo verbaasd over hoe 
de zaken lopen binnen ATO en wil je daar wel meer van weten en invloed op uit oefenen? 
Dan is dit je kans, want de hele zittende GMR treedt namelijk af. En niet omdat ze het niet 
leuk of belangrijk meer vinden. Helemaal niet zelfs! De GMR vindt namelijk dat ze nu te 
omvangrijk zijn om haar taak goed te kunnen doen en is van mening dat, dat met een 
kleinere GMR beter kan. 

Taak van een GMR 
De GMR houdt zich bezig met aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn 
voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen. In WMS artikel 16 staat een 
aantal onderwerpen waarover de GMR in ieder geval advies of instemming moet 
uitbrengen. Dat betreft onder andere arbeidsvoorwaarden personeel, het meerjarig 
financieel beleid en de criteria die worden toegepast bij de verdeling van de middelen over 
voorzieningen op bovenschools niveau en op schoolniveaur. Verder heeft de GMR een 
adviesrecht bij de aanstelling of het ontslag van personeel dat is belast met 
managementtaken ten behoeve van meer dan één school. De personeelsgeleding van de 
GMR heeft een instemmingsbevoegdheid bij de samenstelling van de formatie van 
personeel dat bovenschoolse werkzaamheden verricht. 
Qua tijdsbeslag moet u rekenen op ongeveer 8 vergaderingen van 2 uur per jaar en een 
aantal werkgroepvergaderingen. Per vergadering krijgt u als ouder 50 euro 
vacatievergoeding. 

Meedoen? 
Wil je meedoen om ATO-scholenkring nog beter voor te bereiden op de toekomst? En 
ondersteun je de besturingsfilosofie van het “Rijnlands denken”. Klim dan nu in de pen, 
schrijf je eigen motivatie en stuur deze voor 4 juni vergezeld van je foto naar: Han de Vries 
(handevries@kcdeterp.nl) . Geef ook aan, aan welke school je als medewerker verbonden 
bent óf als ouder op welke school je kind zit. 

mailto:handevries@kcdeterp.nl
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KinderCampus Noorderlicht. Avontuur zit in onze natuur!

Dit is een gezamenlijke nieuwsbrief van 
Norlandia kinderopvang en  

Basisschool Noorderlicht
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Spannend……. 
De Eindtoets Route 8! 
Zoals ieder jaar nemen alle basisscholen in 
Nederland een Eindtoets Basisonderwijs af. Je kunt 
kiezen uit verschillende onafhankelijke toetsen. Op 
Basisschool Noorderlicht werken we al jaren samen 
met Route 8! Voor informatie bekijk de site 
www.route8.nl.  
Woensdag 21 april werd deze Eindtoets afgenomen 
bij de leerlingen van groep 8. Iedereen heeft super 
goed zijn best gedaan en mag trots zijn op zichzelf. 
De uitslag laat nog even op zich wachten, gelukkig 
is iedereen al aangemeld voor het V.O. De leerlingen 
kunnen bijna niet wachten om de grote overstap te 
maken. 

Drempelonderzoek en 
voorlopige adviezen 
Net als voor de leerlingen van groep 8 is het ook een 
spannende tijd voor de leerlingen van groep 7. Zij 
hebben op 21 april deelgenomen aan het 
Drempelonderzoek. Een methode onafhankelijke toets 
die een indicatie geeft richting het V.O. Deze toets 
wordt net als alle andere zaken in het 
leerlingvolgsysteem besproken bij het bepalen van het 
voorlopige advies.  
De voorlopig advies gesprekken staan gepland tussen 
21 en 28 mei.  

http://www.route8.nl
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