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Such
fun
op
KinderCampus Noorderlicht:
Super Heroes to the rescue!
Naast het leren met de (near) native speakers van Such Fun leren we Engels
met projecten en klassen in het buitenland.
In groep Vos loopt op dit moment een eiwinning project met een Roemeense
kleuterschool in Cluj-Napo-Cae, een Spaanse klas uit Comelià de Llobregat.
Tevens zijn er nog meer uitwisselingen en dergelijke te lezen in onze poster.

9 en 10 juni:
fotograaf
Norlandia
kinderopvang (0-4 jaar).
Naast portretfoto’s worden
er ook broer & zus
foto’s gemaakt van
alléén kinderopvang
kinderen.

18 juni:
Juffen en meneer-dag
basisschool Noorderlicht

21-25 juni:
vakantie

21-22 juli:

musical groep 8

22 juli:

Eindejaarsfeest

23juli:

laatste schooldag
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Vakanties en opvang
Deze maand hebben de leerlingen een
extra vakantieweek en ook de
zomervakantie komt eraan.

We 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
Mocht u ook al zomerplannen hebben en
weten dat uw kind niet komt, vragen we u
om deze ook alvast in te voeren.
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.
Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Gespecialiseerd
pedagogisch medewerker
niveau 4
Nino heeft zijn opleiding behaald en mag
zich vanaf nu ‘gespecialiseerd pedagogisch
medewerker niveau 4’ noemen. Afgelopen
week heeft hij zijn diploma in ontvangst
mogen nemen.
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Schoolsportolympiade groep 6
Op een natte/regenachtige/winderige donderdagochtend mocht groep 6
deelnemen aan de schoolsportolympiade.
Normaal gesproken is dit een gehele dag samen met groep 7 en diverse scholen uit de
omgeving. Afgelopen donderdag vond deze sportdag plaats binnen de geldende
maatregelen. De kinderen hebben erg hun best gedaan
op de
onderdelen atletiek en tennis. Hopelijk kunnen we
volgend jaar weer van een volle sportdag genieten
waarin de strijd tussen de scholen weer los kan
barsten.

NIEUWE BUITENBEDDEN
Afgelopen week zijn de nieuwe
buitenbedjes voor de babygroep geleverd.
Hier gaan onze kinderen veel slaapplezier
aan beleven
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NIEUWS van plein OCEAAN
In groep 3 en 4 werken we veel spelenderwijs. We spelen verschillende
spellen die helpen bij het oefenen van taal, rekenen, lezen en ook bij het
leren kennen van de wereld om ons heen. De afgelopen tijd hebben we
buiten spelenderwijs gewerkt aan onze doelen.
• Groep 3 oefent de erbij en eraf sommen tot en met 20 met een
ren je rot. • Groep 3 oefent het splitsen door middel van een

speurtocht.
• Groep 4 oefent de rekensommen door middel van een
estafette.
• Groep 4 oefent de tussenstapsommen door middel van een
speurtocht.
Op het speelleerplein en in de klas spelen de kinderen met
elkaar en leren we samen te werken. Door spelend te leren zijn
de leerlingen extra gemotiveerd om te leren en maken we het
leren leuk en aantrekkelijk.

Thema afsluiting plein Duin
Op plein Duin is het thema ridders en monniken afgesloten met een heuse
workshop riddervaardigheden. Onder begeleiding van ridder Lucas hebben de
kinderen geoefend in het zwaardvechten en boogschieten. Het leukste onderdeel
was het zwaardvechten van de kinderen tegen de leerkrachten en de ridder.
Uiteraard hebben de kinderen deze
wedstrijd nipt gewonnen ;).
De kinderen hebben
genoten.
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Questival Norlandia
Van 17 t/m 21 mei is het Questival gehouden. Dit was een speciaal Quest-festival
om de BSO groots te openen. En GROOTS was het! Er waren onwijs veel leuke
activiteiten, zoals een springkussen, schminken, superhelden capes maken, een
drive-tru met zelfgemaakte en gezonde hapjes, oud-Hollandse spellen,
insectenhotel maken, workshops en meer. Deze feestweek hebben we binnen alle
BSO locaties gevierd als extraatje voor de kinderen, omdat we lange tijd gesloten
zijn geweest door de lockdown. We hebben leuke reacties van kinderen & ouders
gehad en zijn blij dat we weer open zijn!
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GGD
WEBINARS
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.
Puberbrein onder invloed | 7 juni
In dit webinar gaan experts in gesprek over de ontwikkeling van het puberbrein. Thema's als
weerbaarheid, groepsdruk, impulsief gedrag en de rol van de ouder(s)/verzorger(s) komen aan bod.
Meer informatie en aanmelden
Pesten | 22 juni
Wordt jouw kind gepest of is jouw kind een pester of meeloper? Of wil je dit voorkomen? In dit
webinar gaan we in gesprek over het hoe en waarom van pesten. Als ouder leer je wat plagen en
pesten is, en wat het verschil is, welke rollen er zijn bij pesten en waarom kinderen pesten.
Meer informatie en aanmelden
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Thematisch werken
Op de dagopvang werken wij, net als school, thematisch en maken we gebruik
van dezelfde thema’s. Deze passen we aan aan de leeftijd van de kinderen. We
zijn nu bezig met het thema Letterwinkeltje.
Opa Brom heeft een winkeltje vol met letters: grote letters en kleine letters.
Maar niet iedereen weet wat je nu eigenlijk met letters kunt dóén. Gelukkig kan
opa dat heel goed uitleggen. De kinderen verkennen de wereld van letters
spelenderwijs.
Het boek van Opa Brom is uitgangspunt voor het thema letterwinkeltje.
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Beste ouders,
Meneer Alex is per 1 juni een nieuwe uitdaging aan gegaan. Wij wensen hem veel
succes op zijn nieuwe werkplek.
Gelukkig hebben we een leerkracht kunnen vinden die direct beschikbaar was om
groep Bergleeuw op te kunnen vangen tot het einde van het schooljaar.
We hebben in Marcella Krijgh een jne ervaren collega gevonden. Zij is op 1 juni
gestart. We wensen haar heel veel plezier bij ons op
school!
Tevens zal zij volgend jaar ons team blijven
versterken.
Hieronder stelt zij zich aan u voor:
Beste ouders en kinderen,
Vanaf 1 juni ben ik werkzaam bij Bs Noorderlicht.
Omdat ik nieuw ben, stel ik me graag even aan
jullie voor.
Mijn naam is Marcella Krijgh en ik ben al 15 jaar
werkzaam als leerkracht basisonderwijs.
Ik heb in groep 1 t/m 8 gewerkt, maar merendeels in de bovenbouw. Samen met
mijn vriend en zoontje woon ik in Nuland. In mijn vrije tijd rijd ik graag paard, houd
ik van winkelen en gezellige dingen ondernemen met vrienden.
Ik heb veel zin om binnen Bs Noorderlicht en op plein Rots werkzaam te zijn.
Hopelijk kan ik jullie snel begroeten.
Groetjes, Marcella
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