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Agenda 

19 januari 

Gastles duurzame energie 

25 januari 

Start voorleesdagen 

5 februari  10.00 uur 

Kerk-en-schooldienst Oude Kerk 

6 – 10 februari  

10-minuten gesprekken 

Start 2023 

We kunnen terugkijken op een mooie 

decembermaand, met veel leuke 

activiteiten rondom Sint en Kerst. De 

Kerstwandeling op de laatste woensdag 

was een groot succes, althans als we de 

reacties van de kinderen, ouders en 

leerkrachten mogen geloven. En dat doen 

we natuurlijk! Dank aan iedereen die zich 

hiervoor heeft ingezet! 

 
Zo langzamerhand zijn we ook het nieuwe 

jaar in gewandeld. Het team van Het 

Noorderlicht wenst u een mooi, gezond en 

liefdevol nieuwjaar toe, waarin we samen 

steeds op zoek kunnen gaan naar dat wat 

de kinderen nodig hebben. Met een flink 

deel van het team zijn we afgelopen 

maandag de week begonnen met dit  

gedicht. 

Ik wens je twee stevige voeten om door 

het leven te gaan. 

Ik wens je twee stevige handen om 

anderen bij te staan. 

Ik wens je een mond om te lachen met 

vrienden die vrolijk zijn, 

maar ook om mensen te troosten bij 

tegenspoed en pijn. 

Ik wens je twee heldere ogen om te zien 

wat kwaad is of goed, 

dan zul je altijd weten de weg die je 

volgen moet. 

Ik wens je een liefdevol hart toe, speciaal 

voor het kind, 

maar bovenal je Gods zegen, waardoor je 

veel vreugde vindt!.  

Welkom 

In de afgelopen periode zijn 
er weer heel wat kinderen 4 
jaar geworden en daarom 
mogen zij voortaan fijn naar 
school. In groep 1 bij juf 
Daniëlle zijn Vive, Maud en 
Vera gekomen. Bij juf Rieteke en juf 
Corinda kwamen Willem, Sem en  Sofie er 
gezellig bij. We heten de kinderen van 
harte welkom! Voor sommige ouders is 
het hun eerste kind op Het Noorderlicht. 
Ook u bent van harte welkom!! 

Bo 

Dinsdag 27 december is Bo Mol geboren. 

Zij is het zusje van Daan uit groep 2(C). 

Met de komst van Bo is Daan grote broer 

Rutgersschool (RS) en de Colignyschool (CS) 
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geworden en hij is maar wat trots op zijn 

zusje! Bo woog 3875 gram bij de geboorte 

en het gaat allemaal heel voorspoedig. 

 
Romee 

Woensdag 4 januari werd het zusje van 

Fayenne (groep 4(C)) en Jayce (groep 3) 

geboren. Dus ook feest bij de familie 

Zuurmond! Romee woog 4130 gram en 

ook met haar en haar moeder gaat het 

goed.  

 
 

Wat mooi allemaal. We feliciteren de 

gezinnen Mol en Zuurmond met hun 

prachtige dochter en wensen hen Gods 

zegen toe bij alles wat de toekomst 

brengen gaat! 

 
Gastles duurzame energie voor de 

groepen 7 
Op donderdag 19 januari worden in de 

beide groepen 7 deze lessen verzorgd. In 

deze lessen zullen de kinderen leren hoe 

ze gemakkelijk energie kunnen besparen 

en hoe energie op een duurzame manier 

kan worden opgewerkt. Vooraf moeten de 

kinderen thuis aan de slag met een 

checklist.  

Letterfeest groep 3 
Het is bijna zover! De kinderen van groep 

3 kennen nu alle letters die ze nodig 

hebben om te lezen. Dat betekent 

natuurlijk feest! De ouders van de 

kinderen van groep 3 zijn uitgenodigd voor 

de officiële diploma-uitreiking op 20 

januari. Nu alle letters geleerd zijn, staat 

niets de kinderen van groep 3 meer in de 

weg om (nog) meer te gaan lezen. 

Overigens is lezen niet alleen voor groep 3 

belangrijk, maar voor de ontwikkeling van 

alle kinderen is het ontzettend belangrijk. 

                      

Schoolkeuze leerlingen groep 8 
Voor de ouders en de leerlingen van de 

groepen 8 komt de tijd eraan dat er een 

keuze gemaakt moet worden voor een 

passende VO-school. Hier kunt u de 

actuele ontwikkelingen lezen op het 

gebied van schoolkeuze. Via de 

schoolwijzer van de VO Gids kunt u alle 

vo-scholen in de regio vinden.  

 

Cito toetsen 
In de komende periode worden in de 

groepen 3 t/m 8 de verschillende M-

toetsen van Cito afgenomen. Via deze 

methode onafhankelijk metingen kunnen 

we zien of het onderwijs wat we aan uw 

https://www.ad.nl/binnenland/zittenblijven-is-altijd-slecht-en-8-andere-misverstanden-over-je-schoolkeuze~aa860e88/
https://www.devogids.nl/middelbare-scholen/schoolwijzer?zoekcriteria=Katwijk&kilometer=10&filter=
https://www.devogids.nl/middelbare-scholen/schoolwijzer?zoekcriteria=Katwijk&kilometer=10&filter=
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kind geven voldoende aansluit of dat we 

het aanbod moeten bijstellen. Het zou 

zeker in deze periode fijn zijn als bezoekjes 

aan de (tand)arts e.d. na schooltijd 

worden gepland. 

 

Rapport 
Na de Cito-toetsen zullen de rapporten 

gemaakt worden. N.a.v. het rapport en de 

Cito-scores zullen in de week van 6 t/m 10 

februari de 10-minutengesprekken plaats 

vinden. Hiervoor krijgt u via Parro een 

uitnodiging.   

Kerk-en-schooldienst RS 
Om alvast in de agenda te zetten. Op 

zondag 5 februari wordt om 10.00 uur in 

de Oude Kerk een kerk-en-schooldienst 

gehouden met locatie Rutgers. Ook 

kinderen van de locatie 

Coligny zijn daarbij 

natuurlijk van harte 

welkom. Een uitnodiging 

volgt nog.  

Stichting Compassion 
Tijdens was er een collecte voor Stichting 
Compassion. Tot nu toe is er via de 
collecte een mooi bedrag van 155 euro 
opgehaald. Namens Stichting Compassion 
heel erg bedankt! Stichting Compassion is 
een christelijke organisatie die kinderen 
helpt die kwetsbaar zijn en in armoede 
leven. Daarom geeft Compassion 
wereldwijd prioriteit aan de bescherming 
van kinderen in de projecten. Mocht u nog 
een donatie willen doen klik dan hier.  

 

Stamppotactie December 
De voedselbank in Katwijk heeft namens 

ons allemaal twee grote dozen vol 

zuurkool, rode kool, aardappelpuree en 

worsten gekregen. Ook is er een 

geldbedrag opgehaald dat is gedoneerd. 

We willen jullie allemaal bedanken 

daarvoor! 

 

Nieuwe collega 
Juf Mariëlle Baïs geniet van haar 

zwangerschapsverlof. Juf Marloes 

Veldhuizen werkt nu met de kinderen van 

groep 1/2b op de locatie Rutgers. In een 

latere  nieuwsbrief stelt de juf zichzelf 

even voor. 

Baby geboren 
Juf Mariëlle is gisteren bevallen van een 

mooie dochter, die ze de prachtige naam 

Roos hebben geven. We willen de juf en 

haar man ook via deze weg van harte 

feliciteren! Natuurlijk  wensen we het 

gezin heel veel zegen en geluk toe! 

 

 

Afscheid juf Renée 
Sinds vorige week is juf Renée niet meer 

werkzaam op de locatie Coligny. Ze heeft 

deze locatie verruild voor de Prins Willem-

Alexanderschool. We wensen haar daar 

https://tikkie.me/pay/Compassion/tHkC2pG15w1gMRUfMvtMLk.
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een hele fijne tijd toe! Bedankt voor je 

inzet op de Coligny. Het vertrek van Renée 

betekent ook dat voor de plusklas op deze 

locatie weer op zoek zijn naar een nieuwe 

leerkracht.  

Omdat juf Daniëlle op de vervanging van 

juf Renée werkt in groep 1, is deze baan 

nu vrij gekomen. Juf Daniëlle heeft 

aangegeven graag op Het Noorderlicht te 

blijven werken. Die mogelijkheid is er nu. 

Dus: welkom als vaste kracht in het team! 

Schoolgids 

Op de beide websites van de scholen kunt 

u de schoolgids van 

Het Noorderlicht 

lezen. Langzamerhand 

zullen er steeds meer 

dingen op elkaar 

afgestemd worden. 

 

Nieuw logo ‘Het Noorderlicht’ 
De logo’s van het Noorderlicht die we tot 

nu toe hebben gebruikt waren van 

tijdelijke aard. Op dit moment kunnen we 

het officiële onthullen. U zult het op 

steeds meer uitingen van de school tegen 

gaan komen. 

 

Website 

Een van de uitingen waar het nieuwe logo 

te zien zal zijn, is de nieuwe website. Op 

dit moment wordt er achter de schermen 

hard gewerkt om een hele nieuwe website 

op te zetten. Mochten er zaken zijn, die u 

als ouder graag op de website terug wilt 

vinden, dan kunt u uw suggestie 

doorgeven aan Janmarinus (klik om te 

mailen)   

Aanpassingen ICT-netwerk locatie 

Rutgers 
Op de locatie Rutgers is in de laatste 

weken voor de vakantie het ict-netwerk 

aangepast. De kinderen merken dit vooral 

met het opstarten van hun chromebook. 

Nu het netwerk is aangepast, zal ook de 

myndr-switch in gebruik genomen gaan 

worden voor de groepen 6, 7 en 8. Hier 

leest u er meer over. Op de locatie Coligny 

wordt er al naar volle tevredenheid mee 

gewerkt.  

 
Vakanties 2023-2024 

Inmiddels zijn de vakanties voor het 

volgende schooljaar bekend. We plannen 

allemaal graag en dan is het fijn om te 

weten wanneer de vrije schooldagen er 

zijn om van te genieten! 

 

Herfstvakantie  14-10-2023 - 22-10-2023 

Kerstvakantie  23-12-2023 - 7-1-2024 

Voorjaarsvakantie  17-2-2024 - 25-2-2024 

Pasen   29-3-2024 - 1-4-2024 

Meivakantie  20-4-2024  5-5-2024 

Hemelvaartvakantie  9-5-2024  10-5-2024 

Pinkstervakantie  20-5-2024 - 20-5-2024 

Zomervakantie  13-7-2024  25-5-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een fijner plaatje dan het uitzicht wat we 

hebben  als je nu uit het raam kijkt… 

 

 

mailto:janmarinus.vooijs@prohles.nl
https://www.myndr.nl/nl/
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2564/File/Schoolgids_CBS_Het_Noorderlicht.pdf
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Ontwikkelingen 

Inmiddels lijken de tijden wat rustiger te zijn 

op school. Elke groep heeft een leerkracht, de 

locaties werken steeds meer samen en we 

komen elkaar tegen bij allerlei activiteiten. In 

verschillende commissies wordt nagedacht 

over allerlei schoolzaken en we ontdekken dat 

er veel al goed loopt, maar ook puntjes die we 

aan willen pakken. In die commissies worden 

voorstellen verwoord, die in een 

teamvergadering en daarna ook in de MR aan 

de orde komen. Na elke vakantie sluiten we 

zo'n ronde af. Volgende week doen we dat 

met de tweede ronde. Na de herfstvakantie 

hebben we dat met de eerste ronde gedaan. 

We zijn natuurlijk niet met de lastigste vragen 

begonnen, die komen vanzelf aan de orde. De 

afspraken gaan heel veel over inhoudelijke  

onderwijszaken, zoals bijvoorbeeld welke 

methode we ergens voor gebruiken. Maar ook 

over meer identiteitsgebonden dingen, zoals 

hoe we de dag beginnen en eindigen. Of hoe 

we omgaan met zorg voor kinderen, de 

kinderen die veel moeilijk vinden en de 

kinderen die het wel heel gemakkelijk doen. 

Troost: we leken al heel veel op elkaar. 

Vraagbaak  

Vraag:  We hebben dit jaar een 

kerstwandeling gemaakt. Gaan we dat nu 

voortaan elk jaar doen?  

Antwoord:  

Vorig schooljaar hebben we de kerstwandeling 

al overwogen, maar omdat dit best veel werk 

is en we midden in de corona ellende zaten, is 

er toen voor gekozen om het kerstfeest in de 

klas te vieren. Helaas konden we toen nergens 

ouders uitnodigen.   

Daarom organiseerden we dit jaar de 

kerstwandeling. Het leek ons ook een mooie 

gelegenheid voor ouders om elkaar zo wat 

beter te leren kennen.   

Maar dat wil niet zeggen dat we elk jaar een 

kerstwandeling gaan houden. Ook andere 

manieren van Kerstfeest vieren zijn 

waardevol.  

Hoe we het precies gaan doen, moeten we 

nog definitief besluiten, maar voortaan zullen 

we wel als Het Noorderlicht onze feesten 

vieren.   

We zijn van plan om volgend schooljaar het 

Kerstfeest in de Oude Kerk te gaan vieren. 

Daar hebben we al een optie op uitgebracht. 

In het verleden maakten de locaties nog wel 

eens gebruik van de Ichthuskerk of de 

Vredeskerk. Daar past Het Noorderlicht niet 

meer in.   

Of dat vanaf groep 3 zal zijn en de 

kleutergroepen het met papa/mama/opa/oma 

op school gaan vieren, of toch met z’n allen in 

de kerk, is nog iets waar we over nadenken.  

Wel hebben we afgesproken dat we elk jaar óf 

het Kerstfeest óf het Paasfeest vieren in een 

vorm waar (groot)ouders bij kunnen zijn. 

We overwegen een 3-jaarlijkse trits te maken: 

kerstwandeling – kerk – op school in de klas. 

Zoiets.  

 

We kunnen ons goed voorstellen dat er meer 

vragen leven rond de fusie en alles wat erbij 

komt kijken. Via deze link kunt u uw vraag 

stellen voor in de vraagbaak. Vragen zijn dus 

van harte welkom!! 
 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9_1xJl34nk-74LTNqZnPUp2BHYTsZLtFspwEB8kfN_JUM1BJTzFSSDE3N1hYUk1ZUUZYOTgzUUdLNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9_1xJl34nk-74LTNqZnPUp2BHYTsZLtFspwEB8kfN_JUM1BJTzFSSDE3N1hYUk1ZUUZYOTgzUUdLNC4u&wdLOR=c7CB877B9-0CCF-4B58-9294-EEAC4D1FA702
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In de kerstvakantie hebben er een paar 

schoolteams mee gedaan met de sporttoernooien 

van Come4sport 

Hieronder een paar foto’s van de Noorderlicht 

talenten die de school hebben vertegenwoordigd! 


