
 

 

  
 

Agenda 

5 december 

Bezoek Sinterklaas 

14, 15, 16 december 

Kerststukjes maken 
 

21 december 

Kerstwandeling vanaf 17.00 uur 

23 december 

Kerstfeestviering in de ochtend 

Vrij vanaf 12.00 uur 

9 januari 2023 

Eerste schooldag 2023 

10 januari 

Luizencontrole 

25 januari  

Start voorleesdagen 

Welkom  
Deze maand zijn de volgende kinderen bij ons 

op school  gekomen. We heten Anna en Lisa 

uit groep 1c, locatie Rutgers hartelijk welkom 

op Het Noorderlicht. Anna is een zusje van 

Micha uit groep 7 en 

Joëlle uit groep 4. Haar 

moeder kennen we als 

juf Arenda. Lisa heeft 

geen broertjes of zusjes 

bij ons op school.  

Bezoek Sinterklaas 
Maandag bezoekt Sinterklaas de beide 

locaties van Het Noorderlicht. Ondanks zijn 

drukke schema heeft hij toch tijd gevonden 

om zich in tweeën te delen en onze kinderen 

met een bezoek te vereren. De locaties gaan 

op de gewone tijd uit deze dag. Het 

Pietentekort is nijpend, zo zien we op het 

Sinterklaasjournaal. De Pieten moeten creatief 

om gaan met hun tijd om alles voor elkaar te 

krijgen en soms mislukt dat ook wel eens. Wat 

een mooie parallel met het onderwijs… 

Gelukkig lukt er nog best heel veel… zelfs het 

vinden van een nieuwe leerkracht is, met een 

dosis geluk, uiteindelijk gelukt. 

 

Kerststukjes maken 
Op beide locaties worden er in de week 

voorafgaand aan het Kerstfeest kerststukjes 

gemaakt met de leerlingen. Het is altijd een 

gezellig gebeuren, waar we u als ouders ook 

goed bij kunnen gebruiken. Via Parro wordt u 

verder geïnformeerd over de exacte dagen en 

tijden waarop uw kind het 

stukje gaat maken. Op de 

locatie Coligny is het 

kerstgroen en het mos voor 

de stukjes volledig 

gesponsord door het bedrijf  

L&M Rijnsburg.  

Kerstwandeling Het Noorderlicht 

Op woensdag 21 december houden we onze 

eerste gezamenlijke kerstwandeling van Het 

Noorderlicht. We gaan met elkaar wandelend 

langs het geboorteverhaal van de Here Jezus. 

We zien er vol verwachting naar uit dit met 

elkaar te doen. We hopen op een mooie droge 

avond. De wandeling begint op de locatie 

Rutgers en zal door de wijk heen voeren naar 

de locatie Coligny. Daar sluiten we de 

Rutgersschool (RS) en de Colignyschool (CS) 



 

wandeling gezamenlijk af. Via Parro heeft de 

uitnodiging om te helpen de groepen als 

herder rond te leiden langs de verschillende 

onderdelen van het verhaal. We kunnen best 

nog heel wat herders gebruiken, dus meld u 

vandaag nog aan bij juf Manon. 

 

 

 

 

Binnenkort krijgt iedereen via parro een 

uitnodiging waarmee u zich kunt inschrijven 

op een tijdstip tussen 17.00 uur en 19.00 uur 

om de wandeling te starten.  

Laatste schooldag 2022 
Op 23 december is de laatste schooldag van 

2022. De beide locaties sluiten dan om 12.00 

uur. In de ochtend vieren we in de klassen het 

Kerstfeest, want dat hoort er toch ook wel een 

beetje bij, ondanks dat we al een mooie 

kerstwandeling hebben gemaakt in het 

Kerstverhaal.  

Personeel 
Wat zijn we er blij mee. Vanaf afgelopen 

donderdag hebben we er een nieuwe collega 

bij in groep 7 op de locatie Coligny. Juf 

Barbara Haasnoot is het team komen 

versterken. We wensen haar heel veel plezier 

bij ons op Het Noorderlicht en bovenal in 

groep 7. Verderop in de nieuwsbrief stelt ze 

zich even voor. We willen graag alle collega’s 

bedanken die de afgelopen weken hebben 

ingevallen in groep 7. En niet in de laatste 

plaats juf Marit. Heel erg bedankt! 

Bruiloft 

Juf Hannah Beens van de locatie Rutgers is ten 

huwelijk gevraagd. Voor de zomervakantie 

nog zal ze in het huwelijksbootje stappen. We 

wensen haar en haar toekomstige man veel 

geluk en liefde toe.  

Juf Tineke 

Juf Tineke van de locatie Coligny is al enkele 

maanden thuis. Ze gaat nu langzaam weer re-

integreren. Dat zal ze gaan doen in groep 2. 

We hopen dat ze zo langzaam de draad weer 

een beetje op kan pakken. We zijn in ieder 

geval blij haar weer te zien op school. 

Bezoek bureau halt 
Halt geeft dit jaar op beide locaties een 

bezoek aan de groepen 7 en 8 over ‘Overlast 

rond de jaarwisseling’. Opgroeiende kinderen 

zijn gevoelig voor invloeden van de groep. Ze 

zoeken steun bij leeftijdsgenoten en willen 

daarom graag bij een groep horen. Ze 

handelen in een groep vaak anders dan als ze 

alleen zijn, ook tijdens de jaarwisseling. Bij 

strafbare feiten, is er bijna altijd sprake van 

invloed van vrienden. 

In de voorlichting praten ze met de leerlingen 

over verschillende overlastsituaties en de 

gevolgen van hun gedrag voor henzelf, maar 

ook voor een ander. Kinderen hebben vaak 

geen idee wat de gevolgen van hun gedrag 

zijn. Ook bespreken ze de regels rondom 

vuurwerk. Tijdens deze voorlichting leren 

kinderen wat de invloed is van vrienden bij de 

jaarwisseling. Ook gaan ze met de Halt-

medewerker in gesprek hoe ze hiermee om 

kunnen aan en hoe ze kunnen handelen in 

moeilijke situaties. 

 

 Plusklas Locatie Coligny 
Na de herfstvakantie is voor groep 5/6 en 

groep 7/8 de plusklas weer begonnen! Tot aan 

de kerstvakantie zijn we bezig in het thema 

van de Griekse oudheid. We hebben eerst 

gekeken naar de verschillen tussen 

Griekenland en Nederland: in Griekenland 

hebben ze een heel ander alfabet en andere 

cijfers! Daarnaast leren we over beroemde 

Griekse mythes, verschillende Griekse goden 

en gaan we ons eigen bordspel maken over de 

Griekse oudheid. We ontdekken heel veel 

verschillen met hoe wij denken en wat wij 

gewend zijn, maar toch ook dat er 

tegenwoordig nog veel terug te vinden is in 

deze tijd uit de Griekse oudheid… 
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Afscheid  
Cornelis en Maarten van Duijn uit  groep 1 en 

4 op de locatie Coligny gaan emigreren naar 

Denemarken. De verhuizing zal in de 

kerstvakantie zijn. Daarna zal Maarten dus 

naar een school in Denemarken gaan. We 

wensen Cornelis en Maarten, maar ook hun 

ouders heel veel succes toe. Afgesproken is 

dat ze een foto zullen sturen als ze in 

Denemarken gesetteld zijn.  

 

Kennismaken 
Graag stel ik me in deze nieuwsbrief aan u 

voor. Mijn naam is Barbara Haasnoot. Sinds 1 

december werk ik op Het Noorderlicht, locatie 

Coligny in groep 7. Hiervoor heb ik in Leiden, 

Rijnsburg en Noordwijk gewerkt; meestal in de 

bovenbouw. Ik vind het erg leuk om in groep 7 

te gaan werken. 1 december heb ik de eerste 

dag gehad en het was een goede dag met de 

kinderen. Ik ben getrouwd met Johan en 

samen hebben we 3 zoons van 17, 14 en 8 jaar 

oud. In m'n vrije tijd ben 

ik graag buiten bezig, 

lekker fietsen of 

tuinieren. Ik zie uit naar 

een mooie tijd op Het 

Noorderlicht.  

Barbara Haasnoot 

 

Wat fijn dat ik bij jullie op het Noorderlicht 

ben. Ik loop al een tijdje rond op beide 

locaties en voel me erg welkom, bedankt 

daarvoor! Mijn naam is Margreet Ouwehand 

van Duijvenbode en ik ben 45 jaar. Ik ben 

geboren en getogen in Katwijk en woon met 

mijn man en twee dochters van 12 en 15 jaar 

in Rijnsburg. Ik heb altijd met veel plezier 

gewerkt in het basisonderwijs, eerst voor de 

klas als juf en daarna in de directie. Elke dag is 

een mooie nieuwe uitdaging, waarbij de 

kinderen centraal staan. Ik vind het daarom 

dankbaar werk. Helaas ben ik door ziekte een 

tijdje thuis geweest. Gelukkig gaat het goed en 

ben ik blij dat ik als adjunct-directeur op het 

Noorderlicht aan de slag kan. Stap voor stap 

leer ik de school en iedereen die betrokken is 

kennen. Mocht het nodig zijn 

dan kunt u mij bereiken op 

locatie Rutgers op woensdag, 

donderdag en vrijdag van 

9.00-15.00. Tot ziens en 

hartelijke groet! 

Margreet Ouwehand 

Sinterklaas poppenkast CS 

Op vrijdag 2 december heeft groep 8 een 

poppenkastvoorstelling gegeven voor alle 

kleuters en de kinderen van de 

peuterspeelzaal. Het verhaal hebben ze zelf 

bedacht en gespeeld. Het ging over 

verdwenen pakjes. Aan het einde van de 

voorstelling moesten de kleuters naar de 

pakjes op zoek in de gymzaal. 

En bij terugkomst 

vonden zij lekkere 

kruidnoten in hun 

schoen als 

verrassing. 

Bedankt groep 8 

!! 

Winnaars! RS 
Isra en Lisanne uit groep 6 hebben beiden een 

prijs gewonnen met hun poster die zij 

gemaakt hebben voor de actie ‘Week van de 

Duurzaamheid’ van de gemeente Katwijk. 

Samen met 4 andere winnaars mochten zij op 

vrijdag 25 december hun prijs ophalen in de 

Hoofdbibliotheek van Katwijk. Heel knap 

gedaan meiden, gefeliciteerd!  

 

 

 


