
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF 
 

3 augustus 2015 

 
Welkom allemaal!  
Na enkele heerlijke weken zomervakantie 
begint op dinsdag 25 augustus alweer het 
nieuwe schooljaar. Voor sommige leerlingen 
een nieuw begin op een nieuwe school, voor 
andere leerlingen een nieuwe start in een 
nieuwe groep met een nieuwe leerkracht.  

 
 
In het schooljaar 2015-2016  vindt er een 
verandering plaats in het leerkrachtenteam. 
Wij moeten helaas afscheid nemen van  
Rik Gubler.  Momenteel zijn wij hard bezig 
om een geschikte vervanger voor Rik te 
vinden. Zodra er meer bekend is over zijn 
opvolger, breng ik u daarvan op de hoogte. 
  
Indien u vragen, opmerkingen of ideeën hebt, 
kunt u mij altijd een e-mail sturen 
(ntcnoorderlicht@yahoo.com). Daarnaast ben 
ik weer telefonisch bereikbaar vanaf 17 
augustus op 45874131.  
 
Ik wens alle leerlingen een leerzaam en 
plezierig schooljaar toe!  
Vriendelijke groet, Katrijn de Groot 
 
Eerste schooldag  
De eerste les is aanstaande dinsdag 25 
augustus op de Internationale School Oslo 

(OIS). De lestijden op de OIS zijn van 15.15 
tot 18.15 uur. De leerlingen en leerkrachten 
ontmoeten elkaar in de aula om 15.15 uur. 
De leerkrachten zijn gemakkelijk te 
herkennen aan het bordje met naam en 
groepsnummer erop. De leerlingen lopen 
samen met de docent naar het vaste 
leslokaal. In de bijlage bij deze nieuwsbrief 
vindt u de groepsindeling van 2015-2016. 

 
De eerste lesdag in Nittedal is woensdag 26 
augustus. De les begint om 14.30 en duurt tot 
17.30 uur. De lessen vinden dit jaar plaats in 
het bijgebouw van de Rotnes skole. 
 
Nieuwe leerlingen  
We zijn blij om de volgende nieuwe leerlingen 
te mogen verwelkomen op NTC Het 
Noorderlicht: 
 

� Erik Bellini (groep 1-2) 
� Eline Bjerke (groep 1-2) 
� Aimée Døhlen (groep 1-2) 
� Mik Jeremiasse (groep 1-2) 
� Caspian Lorentzen (groep 1-2) 
� Edgar Strand (groep 1-2) 
� Nout Spruit (groep 3) 
� Reinout Smithjes (groep 4-5) 
� Laurens Smithjes (groep 6-7) 
� Leo Stoppels (groep 8 – VO) 
� Margot Stoppels (groep 8 – VO) 

 
Informatiemiddag 
 

 
 
In september is er voor alle ouders een 
informatiemiddag. U bent van harte welkom 
in de groep(en) van uw kind(eren). Daar kunt 
u kunt kennismaken met de leerkracht en 
klasgenootjes van uw kind(eren). Daarnaast 
zal de leerkracht informatie verstrekken over 
het lesprogramma en de lesmethode.  



U ontvangt een e-mail met verdere details. 
 
Huiswerk  
Uw kind krijgt wekelijks huiswerk opgegeven. 
Dit huiswerk is een onderdeel van het 
lesprogramma. Wilt u ervoor zorgen dat uw 
kind wekelijks het huiswerk maakt? 
 
Verzoek van de administratie van de OIS  
Onze school huurt de lokalen op de Oslo 
International School vanaf 15.15 uur. De 
lessen van de OIS eindigen om 15.05 uur. 
Vanwege de heersende 
veiligheidsmaatregelen mogen alle ouders 
en kinderen van de Nederlandse school de 
OIS niet betreden vóór 15.15 uur. 
 
Speciale regeling groep 1-2 
Doordat het lokaal van groep 1-2 zich in de 
preschool vleugel van de Oslo International 
School bevindt, is er een speciale regeling 
voor de binnenkomst van de leerlingen van 
deze groep. De zij-ingang bij deze preschool 
wing wordt uitsluitendd gebruikt door de 
leerkrachten van de OIS om leerlingen naar 
de juiste schoolbus te begeleiden.  
 
Alle leerlingen en ouders van de 
Nederlandse school moeten daarom gebruik 
maken van de hoofdingang. De leerlingen 
en ouders worden door de leerkracht 
opgewacht in de aula om 15.15 uur. De 
leerlingen en (eventuele) ouders lopen 
samen met leerkracht naar het vaste 
leslokaal. 
 
Geldzaken 
 

 
 
U kunt in de maand september een rekening 
voor het schoolgeld per e-mail verwachten 
van onze penningmeester. Het schoolgeld 
bedraagt respectievelijk 8755 NOK 
(privéplaats) en 17.510 NOK (bedrijfsplaats*) 
per schooljaar. 
 

*Een bedrijfsplaats is een plaats waarvan 
het schoolgeld gedeclareerd kan worden 
bij de werkgever. 
 
Werken op de OIS  
Brengt u uw kind naar de OIS voor 
Nederlandse les? En gaat u niet naar huis? 
Blijft u op de OIS om te werken? Dan kunt u 
gebruik maken van het internet:  
Gebruikersnaam: ois.guest 
Toegangscode: educat10N  
Om gebruik te maken van het netwerk op de 
OIS voert u bovenstaande gegevens in en 
opent  daarna een nieuw ’window’. 
 
Hulp in de bibliotheek  
Op OIS hebben we een kleine, goed 
gesorteerde bibliotheek waar de leerlingen 
wekelijks boeken en dvd’s mogen lenen. Dit 
gebeurt onder begeleiding van de leerkracht 
op een vast tijdstip tijdens de les. Net als in 
iedere vereniging is ook onze school 
afhankelijk van de vrijwillige inzet van 
iedereen die bij de school betrokken is. Heeft 
u eens in de twee weken een paar uurtjes 
over en wilt u iets voor de school betekenen? 
Dan is uw hulp in de bibliotheek welkom. U 
kunt contact opnemen met Katrijn de Groot 
(ntcnoorderlicht@yahoo.com). Alvast bedankt 
voor uw inzet. 
 
 
 
 
 
Agenda  
25 aug start schooljaar OIS  
26 aug start schooljaar Nittedal  
sep informatiemiddag OIS en Nittedal 
28 sep vrij OIS; geen lesmiddag 
29 sep vrij Nittedal; geen lesmiddag 
26 okt start herfstvakantie 
1 nov einde herfstvakantie 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


