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Agenda 

 

23 februari 

Gastles wandelen voor water  

Gr 7 en 8 CS 

24 februari 

Start vakantie: 12.00 uur 

6 maart 

Eerste schooldag na vakantie 

7 maart 

Luizen controle 

13 maart 

Studiedag, kinderen vrij 

Welkom! 

We mogen weer een aantal kinderen welkom 

heten op school. In groep 1 bij juf Daniëlle zijn 

Mila en Jolie in de klas gekomen. Bij juf 

Rieteke en juf Corinda zijn Herkus, Norah, Jill, 

Lien en Saar in de groep gekomen. Het wordt 

steeds gezelliger! Er zijn in deze groepen een 

heleboel meiden, maar gelukkig kunnen de 

jongens goed voor zichzelf opkomen. We 

wensen alle kinderen en hun ouders een hele 

fijne tijd op Het Noorderlicht toe! 

Gabriëlla 

Woensdag 1 februari kreeg Terje van Duijn 

een zusje: Gabriëlla. Gabriëlla boft maar 

met haar broers Terje en Mads. Zij zijn 

vast van plan om heel goed op hun zusje 

te gaan passen. 

  

   
Melle 

Vrijdag 3 februari was er feest bij de 

familie Van Rijn. Thijmen en Vera kregen 

een broertje, Melle Cornelis.  

Mag Zijn hand 

voor je zijn 

om je de weg te wijzen. 

Rondom je 

om je te beschermen. 

Onder je 

om je op te vangen. 

Boven je 

om je te zegenen. 
Joes 
Mels uit groep 7 heeft een broertje 

gekregen. Zijn broertje heet Joes. Joes 

woont bij hun moeder in Leiden.  

We feliciteren de kinderen en hun ouders 

met de geboorte. Wat mooi als alles goed 

mag zijn en er genoten en geknuffeld kan 

worden. Dat dit niet altijd vanzelfsprekend 

is, ervaren we ook regelmatig. We wensen 

de gezinnen de zegen van onze Hemelse 

Vader toe! 
 

Voorleeswedstrijden 
Van beide locaties heeft de 

winnaar van de 

schoolvoorleeswedstrijd in 

de Kinderboekenweek 

meegedaan aan de Katwijkse 

voorleeswedstrijd in de 

bibliotheek. Voor de locatie 

Coligny was dat Micah, voor 

de locatie Rutgers was dat 

Jay.  

Micah heeft de wedstrijd gewonnen en is de 

plaatselijke voorleeskampioen. Hij gaat 

Rutgersschool (RS) en de Colignyschool (CS) 
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daarom door naar de volgende ronde voor de 

voorleeskampioen van Zuid-Holland in 

Rotterdam. We zijn trots op je!!! 

Kennismaken 

Het is alweer een aantal weken terug maar op 

9 januari ben ik komen werken op de locatie 

Rutgers. Ik vervang juf Bais  (groep 1/2 a) 

tijdens haar zwangerschapsverlof. Ik werk op 

woensdag en donderdag. 

 

Ik wil graag nog wat 

over mezelf vertellen: 

Ik ben Marloes 

Veldhuijzen, 47 jaar, 

getrouwd en moeder 

van 3 kinderen in de 

leeftijd 13-19 jaar en ik 

woon in Wassenaar. Ik 

heb voordat ik in het 

onderwijs begon 

gewerkt op een medisch kleuterdagverblijf, 

een onderwijs/ zorg combinatie instelling en 

op een peuterspeelzaal. 

 

Ik heb het erg naar mijn zin op Het 

Noorderlicht. Ik heb de kinderen al aardig 

leren kennen. De kinderen zijn erg bereidwillig 

om mij te helpen. Mocht u vragen hebben 

voor mij, stel ze gerust. Ik hoop op een 

gezellige en leerzame periode! 

 

Het Noorderlicht helpt 

We hebben allemaal de beelden van de 

ravage na de aardbeving in Turkije en Syrië 

gezien. Wat een narigheid en verdriet! Wie 

zou dan niet ‘iets’ willen doen en helpen? 

Ook Het Noorderlicht probeert een klein 

steentje bij te dragen. De kinderen zijn op stap 

gegaan en proberen allemaal 

een beetje geld bij elkaar te 

sprokkelen. Daarvoor zijn er 

kaarten uitgedeeld, zodat je 

misschien wel voor iemand een 

klusje kan doen, waar je een 

klein bedrag voor krijgt. Heel veel kleine 

beetjes kunnen best een heleboel worden als 

alle kinderen van Het Noorderlicht hun beste 

beentje voorzetten. En daar lijkt het al aardig 

op. Het eindbedrag wordt overgemaakt naar 

giro 555. We houden u via Parro op de hoogte 

van de opbrengst. 

 

Schoolplein RS 

Het lijkt al even stil rond de grote plannen 

voor het schoolplein van locatie Rutgers. Maar 

ondertussen gebeurt er wel echt van alles.  

Het grote nieuws is dat de voorfinanciering 

van het hele project rond is. Het hele plan 

gaat zo’n €115.000 kosten en dat is enorm 

veel geld, wat de school niet zomaar op de 

plank heeft liggen. Het is geen optie om het 

plein in fases aan te pakken. Daar is het te 

klein voor. Daarom zal het plan in 1 keer 

uitgevoerd moeten worden. Dat zal nog wel 

wat stress gaan geven rond buiten spelen e.d. 

Maar dat nemen we dan maar op de koop toe. 

We denken in de komende periode nog heel 

wat broodnodige subsidies binnen te slepen, 

maar dat lukt meestal pas als je al begonnen 

bent, of het binnen een jaar gerealiseerd hebt. 

Het bedrag wat we in de komende maanden 

op tafel moeten leggen is gelukkig geregeld. 

Toen we hier aan begonnen, spraken we over 

4 jaar. Als het niet tegen gaat zitten, dan 

kunnen de kinderen er na ruim 2 jaar al 

heerlijk spelen. De 

overige 2 jaar sparen we 

‘achteraf’ door. 

 
Plusklas 
Op de woensdagen zijn 

we gestart met een 

gezamenlijke Plusklas. 

Zowel de plusklas kinderen van de Locatie 

Rutgers, als de locatie Coligny volgen de 

lessen op de Rutgersschool. De lessen worden 

gegeven door juf José Noort. Deze periode 

worden de kinderen van de 

groepen 7 en 8 per locatie 

gecombineerd. Van de 

groepen 5 en 6 zijn de 

kinderen van de beide 

locaties gecombineerd. De 

laatste periode van dit 

schooljaar zullen ook de 
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kinderen van de groepen 7 en 8 gezamenlijke 

groepen vormen.  

Terugblik Kerk-en-schooldiensten 
De beide locaties hebben een kerk-en-school 

dienst georganiseerd. Beide diensten zijn 

terug te zien op YouTube (klik op de links). De 

diensten lagen mooi in elkaars verlengde. De 

dienst in de Vredeskerk ging over dankbaar 

zijn voor wat we allemaal van de Here God 

krijgen. De dienst in de Oude Kerk ging over 

hoe Jezus vermenigvuldigend uitdeelt. Fijn dat 

er zoveel kinderen en ouders in de diensten 

aanwezig waren. 

 

 

 

 

 

 

 

Gastlessen wandelen voor water 
Deze lessen worden gegeven in de groepen 7 

en 8 van de locatie Coligny. Ze zijn een 

voorbereiding op de wandeling die alle 

kinderen van de groepen 7 en 8 op 22 maart 

gaan maken met enkele liters water in de  

rugzak. Deze wandeling wordt jaarlijks 

georganiseerd door ZOA om geld in te 

zamelen voor hun projecten.  

Typediploma 
In de groepen 8 van de beide locaties zal in de 

periode tot de zomervakantie gewerkt gaan 

worden met programma Pica. Door dit 

programma te doorlopen,  kunnen de 

kinderen voordat ze naar het VO gaan hun 

typdiploma halen. Ook als dit diploma niet 

wordt gehaald, zijn de kinderen in ieder geval 

een eind op weg om blind te kunnen typen. 

De lessen worden gegeven in plaats van de 

schrijflessen.  

 

Privacy voorkeuren / Parro  

Nog niet alle ouders hebben de Privacy 

voorkeuren voor hun kind aangepast / 

ingevuld. Heeft u dit nog niet gedaan, dan 

vragen we u dit alsnog te doen in Parro. 

Wanneer uw kind ziek is of onverhoopt te laat, 

willen we u vragen dit altijd te melden via de 

speciale functie daarvoor in de Parro-app. De 

leerkracht krijgt hiervan dan direct een 

melding. Ook medische bezoeken kunt u via 

deze functie doorgeven.  

 

Deuren gesloten 
De buitendeuren van de beide gebouwen zijn 

zoveel mogelijk gesloten. Niet dat we niet 

gastvrij willen zijn, maar om de stookkosten 

een beetje binnen de perken te houden. 

Daarnaast houden we ongenode insluipers 

graag wel buiten de deur.  

 

 

Gezocht TSO-vrijwilligers 

Voor de TSO op de  locatie Coligny is KOK-

kinderopvang opzoek naar een vrijwilliger. Een 

van de medewerkers gaat stoppen en 

daardoor ontstaat een vacature. Voor het 

meedraaien in het TSO-rooster wordt een 

vrijwilligersvergoeding verstrekt van €12,50 

per keer.  De TSO-tijden zijn van 11.45 uur tot 

13.15 uur. Voor meer informatie of uzelf aan 

te melden kan contact opgenomen worden 

met KOK-kinderopvang. Klik daarvoor op deze 

link.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pfr1a5Is0lI
https://www.youtube.com/watch?v=Jk0jq6AI96U
https://www.werkenbijkokkinderopvang.nl/vacature/overblijf/
https://www.werkenbijkokkinderopvang.nl/vacature/overblijf/
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TSO locatie Coligny 

Nog niet alle kinderen die gebruik maken van 

de TSO op deze locatie zijn ingeschreven bij 

KOK. Er wordt voor deze kinderen dus ook nog 

niet betaald. Als dit bij uw kind het geval is, 

wilt u uw zoon of dochter dan z.s.m. 

aanmelden bij KOK. Dat kan via deze link.  

 

Gebedsgroep 
Graag willen we dit jaar weer een frisse start 

maken met een gebedsgroep voor Het 

Noorderlicht. Omdat er ondertussen heel wat 

ouders de gebedsgroep (van de locatie 

Coligny) hebben verlaten, zijn wij dan ook op 

zoek naar nieuwe ouders die met ons willen 

mee bidden.  De gebedsgroep komt 

regelmatig bij elkaar om voor de school, 

kinderen, teamleden, gebedspunten (door de 

kinderen genoemd in 

de klas) en u te 

bidden. Het is altijd 

weer een fijn, 

bemoedigend uur. 

Vindt u het fijn om deel uit te maken van de 

gebedsgroep of de organisatie ervan, neem 

dan contact op met: Bertine van Duijn  

bertine_91@hotmail.com (Rutgers) of Renate 

Zwanenburg renate.zwanenburg@prohles.nl 

(Coligny)  

Jeugdhulpverlening onderwijs 
Op donderdag of vrijdagochtend is Sandra 
Pronk afwisselend aanwezig op een van de 
locaties. Zij is vanuit het wijkteam de 
contactpersoon van de school en kan een 
sparringpartner zijn voor uw zorgvragen, maar 
ze kan indien gewenst ook zelf kortdurende 
begeleiding bieden en de doorverwijzing naar 
specialistische jeugdhulp regelen. Sandra is 
bereikbaar via 06-22173506 of 
s.pronk@katwijk.nl 
 

Locatie Rutgers Locatie Coligny 

Vr. 17-2 Vr. 24-2 

Do. 16-3 Do. 09-3 

Do. 23-3 Do. 23-3 

Do. 30-3 Do. 06-4 

Do. 13-4 Do. 20-4 

Vrij 28-4  

 

“Mijn hoofd is zo vol” 

Even met u mee denken 

 

Tijdens de 10-

minutengesprekken horen we 

nog wel eens van ouders dat 

kinderen thuis aangeven een ‘vol 

hoofd’ te hebben na een lange dag. 

We hebben enkele tips voor u op een 

rijtje gezet hoe hier mee om te gaan:  

1 Zorg voor rustmomenten overdag. Een kind 

dat snel overprikkeld raakt heeft baat bij 

minimaal 2 momenten dat het even iets voor 

zichzelf kan doen. Dit kan op zijn of haar 

kamer zijn maar bijvoorbeeld ook in de tuin of 

een hoekje van de kamer. Het gaat erom dat 

er even geen broers/zussen, schermpjes in 

beeld zijn waardoor het afgeleid kan raken. 

Het spelen/creëren met klein speelgoed als 

strijkkralen, Lego, puzzelen of Kapla kan 

rustgevend werken of het luisteren naar een 

voorleesverhaal of luisterboek. Tekenen en 

kleuren zijn voor sommige kinderen ook fijne 

manieren om het hoofd wat leger te maken. 

Wist u dat schermtijd weliswaar een 

rustmoment lijkt, (vooral bij kinderen die dan 

‘eindelijk’ wel even stil zitten’) maar het 

verwerken van prikkels als het ware op pauze 

wordt gezet en dit dus daarna alsnog moet 

gebeuren. Voor kinderen is schermtijd dus 

veel minder ontspannend dan voor 

volwassenen of werkt zelfs prikkel verhogend. 

Juist het kijken van korte en 

drukke/schreeuwerige filmpjes op bijv. 

YouTube of TikTok kan teveel zijn voor uw 

kind.  Een mooie app om de schermtijd van uw 

kind in de gaten te houden of te beperken is 

“Familylink” van Google. 

2 Bewegen! Zorg voor minimaal 1 uur 

bewegen en liefst in de buitenlucht. Ga een 

stukje wandelen, fietsen, skeeleren, steppen. 

Wist u dat repeterende bewegingen als 

schommelen, trampoline springen of bouncen 

op een skippybal voor kinderen ook 

kalmerend werkt?  

https://www.kokkinderopvang.nl/lokaties/colignyschool/
mailto:bertine_91@hotmail.com
mailto:renate.zwanenburg@prohles.nl
mailto:s.pronk@katwijk.nl
https://families.google/intl/nl_ALL/familylink/
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3 Schrijven Voor oudere kinderen kan het 

opschrijven van de belevenissen van de dag 

erg prettig zijn om de binnengekomen prikkels 

en emoties beter (en eerder!) te verwerken. 

Voor kinderen zijn de boeken van Brain 

Balance for kids, het 6 minuten dagboek voor 

kinderen, Slaapklets en Vertellis Kids erg leuk. 

Voor tieners zijn Brain Balance for teens (met 

grappige weetjes) of Tienerklets (incl. 

ontspanningsoefeningen) aan te raden. Let op: 

als uw kind hierdoor juist meer met alles van 

de dag bezig is, stimuleer dan om dit eerder 

op de dag bijvoorbeeld direct na het eten te 

doen i.p.v. tijdens het avondritueel. 

4. Hulp bij spelen Heeft uw (jonge) kind 

moeite met zelfstandig spelen? Dit zie je vaak 

bij kinderen die een beetje hulp kunnen 

gebruiken om een plan te maken. Help uw 

kind dan op weg door het een keuze te geven 

tussen 2 soorten speelgoed en deze te laten 

zien. Noem daarna wat voorbeelden op; wil je 

een stad maken, een dierentuin, een huis of 

een strand. Blijf hierbij dicht bij de 

belevingswereld en interesses van uw kind. 

Heeft het kind het thema gekozen begin dan 

samen maar laat uw kind de keuzes maken en 

bedenken wat er nog meer bij kan. Vertel als 

uw kind lekker bezig is dat u even een klusje 

gaat doen en straks weer komt kijken hoe het 

gaat en nog even mee komt spelen. 

De lijst is lang niet compleet, maar wellicht 

kunt u uw voordeel hiermee doen. 

 

 

 

 

 

 

KIDS FITNESS  

Van Saskia van Olphen kregen we het verzoek 

om onderstaand stukje in de nieuwsbrief te 

plaatsen. Het sluit wel aan bij het artikeltje 

over het lege hoofd. Saskia is elke woensdag 

op Het Noorderlicht om met diverse kinderen 

te werken als kinderfysiotherapeut.  

 
Vindt u het belangrijk dat uw kind meer gaat 

bewegen, maar lukt het vinden van een 

geschikte sport niet? Of wilt uw kind graag 

naar de sportschool maar is hij of zij nog te 

jong? Paramedisch Centrum biedt in 

samenwerking met de kinderfysiotherapeuten 

sinds kort Kids Fitness aan. Een uitdagend en 

gevarieerd sportprogramma onder 

begeleiding van een kinderfysiotherapeut! 

Met dit programma sport je op een 

verantwoorde en leuke manier, waarbij wij uw 

kind kennis laten maken met het trainen van 

de spieren en conditie. Kids fitness is op 

woensdagmiddag in de sportzaal van 

Gezondheidscentrum het Zeehos in Katwijk. Er 

zijn twee groepen, 12-groep van 16.00 uur – 

16.45 uur en een 12+ groep van 16.45 uur – 

17.30 uur. Voorafgaand aan de trainingen 

vindt er een intake plaats bij de 

kinderfysiotherapeut. Deze intake is van 

belang omdat we een trainingsplan willen 

opstellen. De intake wordt vergoed uit de 

basisverzekering en is voor uw kind geheel 

kosteloos. Een 10-rittenkaart voor het sporten 

bedraagt €75,00. Is dit iets voor uw kind? 

Meld dan uw kind aan voor een gratis proefles 

op 071-4074384!  

 

Voor meer informatie kunt u bellen naar 

bovenstaand telefoonnummer of mailen naar 

info.pmc@pmckatwijk.nl  

 

Met sportieve groet, Jozef,  Kaj en Saskia 
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Voortgang                                            
Om samen aan Het Noorderlicht te bouwen is 

er ook in de afgelopen periode veel vergaderd 

en overlegd. Het gesprek begint steeds in 

diverse commissies die bestaan uit 

leerkrachten en een enkele ouder. Het gaat 

dan steeds over hoe we dingen willen doen, 

welke methoden we gebruiken, hoe we vorm 

geven aan onze identiteit, hoe we kinderen 

willen helpen die het lastig hebben op school, 

hoe gaan we om met de kinderen die het 

allemaal wel erg gemakkelijk doen en meer 

uitdaging nodig hebben, praktische zaken enz. 

Een eindeloze rij waar we ook echt de tijd 

voor nemen.  

Als de commissie over een onderwerp 

nagedacht heeft, dan komt er een voorstel 

naar de teamvergadering. Daar wordt het met 

het hele team besproken en dat waar we uit 

zijn, wordt een klap op gegeven. En daarna 

wordt het nog besproken in de MR.  

Het is fijn om te merken dat er over heel veel 

dingen geen of nauwelijks discussie is, omdat 

we het met elkaar eens zijn. Soms is het nodig 

om er langer over te praten of om eerst meer 

expertise in te vliegen, zodat we een goed 

overwogen besluit kunnen nemen.   

Wat al wel afgesproken is                                               
Uiteindelijk zullen veel gemaakte afspraken in 

de schoolgids van het komende schooljaar 

terecht komen. Hieronder een paar 

voorbeelden: 

• Vieringen kerstfeest: dit doen we in 
een 3-jaarlijkse cyclus.  

-Jaar 1: kerstwandeling  
-Jaar 2: viering in een kerk met de hele 
school + (groot)ouders. Op een later 
moment besluiten we of dit ook met 
kleuters is, of dat zij op een andere 

avond het feest met (groot)ouders 
intiem in school vieren.  
-Jaar 3: kerstfeest 's avonds op school 
in de klas, al dan niet met 
bijvoorbeeld een maaltijd. In dit jaar 
vieren we het paasfeest met z'n allen 
in een kerk.  

• Jaarlijks kiezen we 3 goede doelen 
waar we projectmatig mee omgaan en geld 
voor inzamelen. Daarnaast zorgen we ervoor 
dat we aan de financiële verplichtingen voor 
ons adoptiekind kunnen blijven voldoen.  
• Rekenen: locatie Coligny gaat 
gefaseerd over van de rekenmethode Wereld 
in getallen (WIG) 4, naar WIG 5. Nu wordt er 
t/m groep 4 al mee gewerkt, we laten het 
jaarlijks meegroeien.   
• Voor het besluit of er gekozen wordt 
voor Snappet in de hele school, ligt het besluit 
of er digitaal of op papier gewerkt wordt. 
Daarna is er nog de keuze tussen de digitale 
mogelijkheden. Afspraak is dat we hier op de 
studiedag van 13 maart over nadenken.  
• Voor schrijven gebruikt Het 
Noorderlicht de methode Pennenstreken. Dat 
doen we met deze afspraken:  

-We schrijven met blokschrift. Locatie 
Coligny voert dat gefaseerd in, zodat 
er voor de kinderen geen overstap is.  
-We geven schrijflessen t/m groep 7.  
In groep 8 krijgen alle kinderen de 
kans om een typediploma te halen. 
Dat doen we met het Pica-programma 
via Heutink.  

En zo verzamelen we een hele lijst. 

 

Studiedag                                               

Maandag 13 maart is er een studiedag. Dan 

gaan we met z’n allen een heleboel 

bespreken. Waar willen we naar toe, wat zijn 

onze idealen, wat hebben onze kinderen nodig 

en hoe kunnen we het beste voor ze zorgen. 

De kernwaarden hebben we al een hele tijd 

geleden met elkaar afgesproken.  

 Maar hoe gaan we dat praktisch invullen. Hoe 

is de laatste Cito-ronde is gegaan en welke 

actie we ondernemen. Hoe brengen we de 

ontwikkeling van onze kleuters in kaart. Wat 

kunnen we hier van elkaar leren. Willen we 

dat onze kinderen hun werk oefenen in een 
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digitaal programma of zou het toch beter zijn 

om dit op papier te doen. En als we voor iets 

digitaals kiezen, wat is dan het beste voor 

onze school en onze kinderen? 

Hier gaan we mee aan de slag.  

Vraagbaak……………………………..                                          
Er zijn de laatste periode geen vragen van u 

binnen gekomen. Dat kan betekenen dat u 

ook helemaal geen vragen hebt. We hopen 

dat dit komt doordat het allemaal loopt en 

duidelijk is. Dat zou mooi zijn. Als het anders 

is, weet dan dat u nog steeds uw vragen kunt 

stellen over het fusieproces. Daarvoor werkt 

nog altijd deze link. We zullen hem graag 

beantwoorden. 

Een blik in Het Noorderlicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9_1xJl34nk-74LTNqZnPUp2BHYTsZLtFspwEB8kfN_JUM1BJTzFSSDE3N1hYUk1ZUUZYOTgzUUdLNC4u

