
Nieuw Schooljaar, nieuwe start 
We zijn alweer een paar weken bezig, maar wat een mooi werk 
op onze leerpleinen.  

Dit jaar zijn we gestart met heterogene groepen en het uitbreiden van onze 
manier van werken. Als school merken we dat dit een goede stap voorwaarts 
is. We zien dat kinderen nog beter op hun eigen niveau geholpen kunnen 
worden. De instructie wordt op het niveau van de leerling gegeven. Kinderen 
worden meer eigenaar van hun leerproces.  
Bekijk de verschillende Facebookpagina’s van onze leerjaren om een indruk te 
krijgen. We zijn en blijven een school in ontwikkeling.  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NIEUWSBRIEF 
School voor jonge avonturiers die hun wereld willen ontdekken!
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TNO ‘Kies voor 
tanden’ bus. 
Heeft u hem 
gezien? De TNO 
bus? Hij stond 
donderdag 28 
september op 
school. Klik voor 
meer info op: 
tandenbus.  

Nieuwe Conciërge 
Zoals u misschien al 
weet, hebben we 
op vrijdag een 
nieuwe conciërge. 
Naast meneer Jos 
zal juf Tineke op 
vrijdag deze taken 
op haar nemen.   

 

KINDERPOSTZEGELS 
De kinderpostzegel 
actie is weer gestart. 

Heeft u ze al gekocht?

STAKING 
5 oktober zijn de 

kinderen vrij. Dit in 
verband met de al 

geplande studiedag. 

PEDAGOGISCHE 
GESPREKKEN 
Heeft u zich al 
aangemeld?

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw0suHrsjWAhVFIlAKHStdDI4QFggmMAA&url=https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/prevention-work-health/gezond-en-veilig-opgroeien/kies-voor-tanden/&usg=AFQjCNH3lfks3D2JS2cpeWyByfR0xZ0Ecw
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw0suHrsjWAhVFIlAKHStdDI4QFggmMAA&url=https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/prevention-work-health/gezond-en-veilig-opgroeien/kies-voor-tanden/&usg=AFQjCNH3lfks3D2JS2cpeWyByfR0xZ0Ecw


Parkeren en veiligheid 
rondom school.  
Inmiddels zitten we bijna 1 jaar in ons 
gebouw. We merken dat, naast de 
kleine aanpassing van de gemeente, 
de verkeersveiligheid nog beter kan.  

Wilt u in de ochtend, wanneer u uw kind naar 
school komt brengen, gebruiken maken van de 
parkeerplaatsen? Het is niet gewenst om uw 
auto ‘dubbel’ te parkeren of de ingang te 
blokkeren. Hoe verleidelijk het soms ook kan 
zijn, willen we u vragen niet teveel tijd te 
nemen wanneer u uw kind uit laat stappen. Het 
is een ‘kiss and ride’ zone. Op deze manier 
kunnen we het verkeer op een veilige en goede 
manier door laten stromen.  
Daarnaast willen we fietsers vragen gebruik te 
maken van de fietsstrook die er is aangelegd. 
Deels is het betegeld met trottoirtegels, maar 
deze strook is echt bedoeld voor fietsers. Op 
deze manier zijn fietsers van de auto’s 
gescheiden. U kunt dan veilig naar de 
fietsenstalling fietsen en hier afscheid nemen 
van uw kind. Dit is de poortingang bij 
Duinendaal.   

 
 
 
 

'NulVier bereiken via 
‘eigen' ingang' 

Vanaf heden is het de bedoeling dat kinderen 
die voor, tijdens of na schooltijd bij NulVier zijn 
gebruik maken van de achteringang. Deze is te 
bereiken door om het gebouw te lopen en via de 
speelleertuin naar binnen te gaan.  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JEUGDENQUÊTE 0 T/M 11 JAAR
De GGD Hart voor Brabant heeft eind september een 
jeugdenquête verstuurd naar ruim 33.000 ouders van kinderen in 
de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze enquête gaan 
over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. 
Heeft u een uitnodiging ontvangen? Doe mee, uw mening telt!
 
Meer informatie en een kort filmpje kunt u vinden op 
www.ggdmonitor.nl.

http://www.ggdmonitor.nl/
http://www.ggdmonitor.nl/


Such Fun 
Native speakers vanaf groep 1 tot en 
met groep 8!  

Op  Bs Noorderlicht leren leerlingen Engels 
vanaf groep 1.De lessen worden in 2017-2018 
op onze school al voor het vijfde jaar Engels 
gegeven door de (near) native speakers van 
Such Fun! Dit jaar zijn dat Louise Ingoldby en 
Jade Metcalfe, studenten Nederlands uit 
Engeland, en Anne van Wijhe en Jim Wandt die 
Engels studeren aan de tweetalige 
lerarenopleiding (voor VO) van de HAN. Het 
programma wordt gecoördineerd door Yvonne 
Scherphof. Kinderen worden daarnaast meer 
eigenaar van hun leerproces. We zijn een school 
in blijvende ontwikkeling.  

Bosch initiatief 
Such Fun is een programma van 
ATO-scholenkring dat nu aan circa 
4000 Bossche leerlingen wordt 
aangeboden. Het programma won 
in 2014 het Europees Talenlabel 
voor innovatief taalonderwijs en in 
2015 de Orange Carpet Award. Er 
worden in alle klassen wekelijks 
lessen van 30-45 minuten verzorgd 
(geheel in het Engels) en er wordt  
in kleine groepjes gewerkt aan 
extra hands activities in het Engels.  

Ook vindt professionalisering van 
het team plaats tijdens Time for 
Tea bijeenkomsten waarbij we als  
team aan de slag gaan met onze 
eigen Engelse vaardigheid.  
Daarnaast verzorgen studenten uit 
Canterbury met het Such Fun team 
een Engels  toneelstuk voor de 
onderbouw en is er een taaldorp 
voor de leerlingen in de 
bovenbouw. Afgelopen jaar was dat 
de London Fair.  Meer info ziet u op 
www.suchfun.nl, op facebook op 
www.facebook.com/
suchfunenglish/ (algemeen),  Early 
English & Friends met de verhalen 
en liedjes uit de onderbouw en op 
Twitter @SuchFunDB 
Coördinator voor Engels op onze 
school is Femke van Bentum.  
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AGENDA DECEMBER 
✓ 1 december rapport 

mee naar huis 

✓ 5 december Sint op 
school 

✓ 6 december 
studiedag alle 
leerlingen vrij 

AGENDA OKT/NOV 
✓ 31 oktober 

ouderbijeenkomst 
schakelklas 

✓ 16 november info 
avond groep 7 - 8 

✓ 24 november 
spelletjesochtend 

groep 1-2

AGENDA OKTOBER 
✓ 5 oktober alle 

leerlingen vrij 

✓ 9 - 13 oktober 
pedagogische 

oudergesprekken 

✓ 16 - 20 oktober 
herfstvakantie

AGENDA DECEMBER 
✓ 7 - 19 december 

Kindgeleide 
oudergesprekken 

✓ 21 december 
middag/avond 

activiteit 

✓ 22 december 
ochtend activiteit  

http://www.suchfun.nl
http://www.facebook.com/suchfunenglish/
http://www.facebook.com/suchfunenglish/
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Heeft u onze app 
al gedownload? 
Deze is te vinden in 
de app store en in 
de google play 
store. Te vinden 
onder Basisschool 
Noorderlicht.  

Vind ons op 
Facebook 
Ieder leerjaar heeft 
zijn eigen Facebook 
pagina. Heeft u de 
pagina al geliked en 
gevonden?  

Wist u dat de 
Kinderboeken 
week binnenkort 
weer begint? 
Het thema van de 
kinderenboeken 
week is dit jaar 
“griezelen”. Voor 
meer informatie klik 
op de volgende 
link: “griezelen”.

Communicatie 
Bs Noorderlicht App, WhatsApp, e-mail, nieuwsbrief en 
Facebook.  

De verschillende WhatsApp groepen zijn reeds gestart. Daarnaast worden 
belangrijke zaken ook via de e-mail met u als ouder gedeeld, vaak via 
een pushbericht ter herinnering. Via deze wegen hopen we u als ouder 
nog beter te kunnen informeren in alle schoolzaken. De nieuwsbrief zal 
periodiek verschijnen en daarin u ook op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen. Facebook zal nog worden gebruikt om berichten te 
posten die inzicht geven in de lessen. Te denken valt aan de wereld 
oriënterende thema’s en andere activiteiten. 
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http://www.kinderboekenweek.nl
http://www.kinderboekenweek.nl
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Plein Bos

Dit schooljaar zijn er maar liefst 5 kleutergroepen. Iedere dag werken er 2 of 3 groepen 
tegelijk samen. De ene helft gaat na de kringactiviteit eerst werken en daarna 
buitenspelen, de andere helft gaat juist eerst buitenspelen of gymmen en pas daarna 
werken.  
Het voordeel hiervan is dat we volop gebruik kunnen maken van het leerplein, maar ook 
van de verschillende hoeken die verdeeld zijn over de vijf klassen. Zo is er bijvoorbeeld in 
de klas van de egel een ontdekhoek, in klas hert een bouwhoek en in klas vos een 
leeshoek.  
Daarnaast is er hierdoor een mogelijkheid om met verschillende kinderen samen te 
werken. De ene dag bijvoorbeeld met je klasgenootjes, maar de andere dag misschien wel 
met je broertje of zusje. 

We zijn gestart met het thema welkom. Hierbij hebben de kinderen elkaar onder andere 
beter leren kennen, maar kwamen er ook veel regels en afspraken aan bod.  
Inmiddels zijn we volop bezig rondom het thema verkeer. De kinderen leren o.a. 
verschillende voertuigen (op het land, op het water en in de lucht). De leukste activiteit 
tijdens het thema verkeer tot nu toe? Dat was waarschijnlijk de les over veilig oversteken. 
We gingen de straat op om dit goed te oefenen. De kinderen mochten daarnaast ook zelf 
foto’s maken van de verschillende voertuigen en verkeersborden die ze onderweg 
tegenkwamen. 
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Plein Oceaan 
Wat hebben we een goede start gemaakt dit schooljaar! 
Thema 
Tijdens ons eerste thema hebben we vooral met elkaar kennisgemaakt. In groep 3 
hebben we ontdekt wie er allemaal in onze klas zitten, hoe onze gezinnen eruitzien en 
in wat voor huis we wonen. In de groepen 4 zijn we aan de slag gegaan met het 
maken van een familiestamboom, een familiewapen en hebben we elkaar een indruk 
gegeven van ons gezinsleven door middel van een toneelstukje. Daarnaast hebben we 
geleerd over hoe het werkt met adressen, straatnamen en postcodes en dit in de 
praktijk gebracht door een brief te posten in de brievenbus. Dit alles hebben we als 
afronding aan elkaar gepresenteerd. 
Onderwijs 
Naast onze thema’s hebben we ook al hard gewerkt aan de vakken taal en rekenen. In 
de groepen 3 is het begin gemaakt met het leren lezen. Ik, maan, roos, vis, sok, aan, 
pen, en zijn de eerste woorden die we hebben geleerd. Met het rekenen hebben we 
kennis gemaakt met de rekentekens +, - en =. 
In de groepen 4 is een start gemaakt met de tafelsommen 1 t/m 10. Niet alleen op 
school, maar ook thuis zal er flink geoefend moeten gaan worden om deze sommen te 
automatiseren. 
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Plein Rots 

Natuurlijk hebben we op plein Rots ook heel hard gewerkt 
en veel bereikt de afgelopen weken.  
Het werken in heterogene groepen was in het begin zeker 
wennen. Nu we allen onze draai hebben gevonden, zien 
we allemaal de grote voordelen er van.  
We gebruiken onze lokalen op een andere manier. We 
werken met een instructie lokaal groep 7, een 
instructielokaal groep 8, daarnaast een stilte lokaal en een 
zelfstandig werk lokaal.  
Op deze manier kunnen we alle kinderen op hun eigen 
niveau aanspreken. Tevens leren de kinderen kennismaken 

met alle leerkrachten van het plein. De leerlingen hebben een vaste leerkracht in hun basisgroep. 
Daarnaast kan het zo zijn dat een leerling voor rekenen, taal of spelling een andere leerkracht 
krijgt. Op deze manier leren kinderen kennismaken met verschillende leerkrachten als goede 
voorbereiding op de middelbare school. Ook tijdens wereldoriëntatie werken de groepen door 
elkaar heen. Het thema waar we nu mee bezig zijn is Aardrijkskunde. Naast de feiten die kinderen 
over een bepaald land leren ontdekken, hebben we ons tijdens dit thema ook gericht op de keuken 
van het land. Zo hopen we aan het eind van het blok heerlijke gerechten te kunnen proeven. Dit 
gerecht is een typisch gerecht uit dit land en de kinderen hebben alles zelf geregeld! Van 
ingrediënten tot aan kookmateriaal.  

Huiswerk:  
Vanaf groep 7 krijgen de kinderen iedere week maak-werk mee naar huis. Dit is voor groep 7 
spelling, vanaf groep 8 is dit maak-werk rekenen en spelling, dus twee vakken. Op deze manier 
bouwen we ook het huiswerk op richting het Voortgezet Onderwijs.  
Daarnaast kan het zijn dat er leerwerk mee naar huis wordt gegeven. Bijvoorbeeld topografie of 
Engels. 
Wanneer er leerwerk wordt meegegeven is dit voor groep 7 het enige huiswerk. Groep 8 heeft er 
nog 1 maak-werk opdracht naast. Meestal spelling. 


