
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF 
 

9 oktober 2015 

 
Nieuw logo! 
Na jaren trouwe dienst, is het tijd voor een 
nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Eén met 
een moderne uitstraling die beter bij deze tijd 
past en die de kwaliteit en herkenbaarheid 
van NTC Het Noorderlicht nog beter tot zijn 
recht doet komen. 
  
Het nieuwe logo is ontworpen door Anita 
Schoppema van MooiAF ontwerp en 
fotografie. Wij zijn trots op het resultaat en 
willen Anita dan ook ontzettend bedanken 
voor haar enthousiasme en inzet. 
  
En wellicht heeft u het al gemerkt, maar ook 
de website van NTC Het Noorderlicht is in 
een nieuw jasje gestoken. Ontdek meer op 
www.ntc-noorderlicht.org.  
 
Even voorstellen  
Misschien zijn jullie mij in de 
wandelgangen of in de klas al eens tegen 
gekomen. Mijn naam is Eline Kugel-de 
Visser en ik ben sinds dit schooljaar de 
lerares van groep 4-5. Samen met mijn 
man Erik ben ik, vanwege zijn werk, in 
augustus 2013  in Noorwegen 
aangekomen. Wij wonen op Konglungen, 
een schiereiland tussen Asker en Vollen 
en hebben het er erg naar ons zin!  
 

 
 
Naast juf ben ik uitgever en eigenaar van 
de in Nederland gevestigde Uitgeverij 
Mooi Media. Maar ik vind nog veel meer 
dingen leuk om te doen, zoals lekker 
koken, kamperen en touren in onze kleine, 
rode oldtimer. Ook geniet ik ervan om 
Noorwegen steeds een beetje meer te 
ontdekken en hier een nieuw bestaan op 
te bouwen. 
 
Het lesgeven op de Nederlandse School is 
een mooie, nieuwe uitdaging voor mij. Ik 
heb veel zin om de klas beter te leren 
kennen en er samen een mooi schooljaar 
van te maken! 
 
Even voorstellen  
Mijn naam is Thijs van Velzen, 38 jaar oud 
en sinds september geef ik met veel 
plezier les aan groep 3. In augustus 
woonde en werkte ik nog  in Deventer, de 
stad waar ik ben blijven plakken na mijn 
studie. De afgelopen negen jaar was ik 
werkzaam als coördinator en teamleider 
bij de afdeling Roostering en Toetsing 
binnen Saxion Hogescholen in Deventer 
en Enschede. Een leuke en inspirerende 
werkomgeving en een hele uitdagende 
functie. 
 



 
 
Nu woon ik in Oslo met mijn vriendin Kari 
en heb ik het enorm naar mijn zin. 
Bijna twee jaar geleden hebben we elkaar 
tijdens oud en nieuw op een Thais eiland 
leren kennen en sindsdien hebben we 
elkaar bijna ieder weekend gezien. 
Uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om 
mijn baan op te zeggen en te verhuizen 
naar Oslo. Een nieuw, spannend avontuur 
dat tot dusver prima bevalt. Noorwegen 
met haar wonderschone natuur, tal van 
mogelijkheden en leuke mensen. 
 
Wij wonen samen in de wijk Torshov, vlak 
naast de rivier die door Oslo loopt. Lekker 
dichtbij het centrum, maar toch ook het 
gevoel in de natuur te zijn. In mijn vrije tijd 
mag ik graag met mensen omgaan, 
sporten en uiteraard reizen. Zo staan aan 
het eind van het jaar Cambodja en Laos 
op het programma. Even lekker naar de 
warmte. 
 
Dit was een korte introductie over mijzelf. 
Mocht u meer willen weten dan zie ik u 
graag op de dinsdag voor of na de les.  
 
Tot dinsdag! 
 
Uitnodiging ALV 
Graag nodigen we u uit voor de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) van NTC Het 
Noorderlicht. 
  

De vergadering vindt plaats op dinsdag 20 
oktober a.s. van 17.00-18.00 uur in lokaal 629 
van OIS te Bekkestua. 
  
Tijdens de vergadering wordt ook gestemd 
over o.a. de winst- en verliesrekening, de 
begroting, het jaarplan en 
bestuurswisselingen. Indien u verhinderd 
bent, kunt u hiervoor iemand machtigen. Deze 
machtiging dient u in door een mail te sturen 
naar secretaris.ntc@hotmail.com waarin u uw 
naam en het aantal kinderen (machtigingen) 
vermeldt. 
 
We hopen u 20 oktober te mogen begroeten. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Bestuur NTC Het Noorderlicht  
 
Wat is onze taal toch belangrijk! 
 

 
 
Wat is taal toch belangrijk, als onderdeel van 
onze cultuur en onze identititeit. Zodra je als 
Nederlander naar het het buitenland gaat, 
word je je extra bewust van je eigen taal. 
Hoe belangrijk moedertaal is, laat dit filmpje 
van Stichting Nederlands Onderwijs in het 
buitenland op een prachtige manier zien. 
 
https://www.youtube.com/watch?t=11&v=3k
EWXKiTbqk 
 
Binnenkomst groep 1-2 
Wij vragen speciale aandacht voor de 
binnenkomst van de leerlingen van groep 1-2 
omdat het lokaal van deze groep zich in de 
preschool vleugel van de Oslo International 
School bevindt. Zoals alle leerlingen en 
ouders van de Nederlandse school moeten 
ook de ouders en leerlingen van groep 1-2 
gebruik maken van de hoofdingang. De zij-
ingang bij deze preschool vleugel wordt 
uitsluitend gebruikt door de leerkrachten van 
de OIS om leerlingen naar de juiste 
schoolbus te begeleiden.  
 
 
 



Gratis digitaal jeugdlidmaatschap 
Openbare Bibliotheek Amsterdam 
 

 
 
Heeft u het goede nieuws al gehoord? 
Stichting NOB en de Openbare Bibliotheek 
Amsterdam zijn een samenwerking 
aangegaan zodat Nederlandse kinderen in 
het buitenland een gratis digitaal 
jeugdlidmaatschap kunnen krijgen om E-
books te lenen via de Nederlandse 
bibliotheek. De e-books kunnen worden 
gelezen op e-reader, PC, laptop, tablet en 
telefoon. 
 
Aanvraag digitale jeugdlidmaatschap 
Het lidmaatschap is geldig voor leerlingen 
van 2,5 tot 18 jaar. Het aanvragen van de 
digitale jeugdlidmaatschappen gaat via de 
school. Aangezien het lidmaatschap 
persoonsgebonden is, hebben we van uw 
kind(eren) een e-mailadres nodig. 
 
E-mailadres  
Het e-mailadres mag op naam van uw kind óf 
op naam van een van de ouders staan. Let 
wel: ieder e-mailadres kan maar één keer 
voorkomen. 
 
Indien u uw kind(eren) wil aanmelden, 
ontvang ik een e-mail met de naam van uw 
kind en een e-mailadres graag zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk voor 22 oktober. Met 
het verzenden van de gegevens geeft u 
toestemming aan de OBA voor het 
aanmaken van een digitaal 
jeugdlidmaatschap. 
 
Zodra de gegevens zijn verwerkt, ontvangt u 
een e-mail met daarin alle gegevens om een 
web account voor uw kind(eren) aan te 
maken. Meer informatie over de e-books van 
de bibliotheek en de huidige collectie kunt u 
vinden op https://www.bibliotheek.nl/ebooks. 
 
Vriendelijke groet, Katrijn de Groot 
 

 
 
Leerzame apps en websites voor kinderen 
van 2 tot 8 jaar  
Welke apps en websites zijn geschikt voor 
jonge leerlingen? Waar worden ze nou echt 
wijzer van? De nieuwe brochure '104 
leerzame apps en sites' van Mijn Kind Online 
en Kennisnet zet de beste leerzame apps en 
sites voor leerlingen van 2 tot 8 jaar op een 
rij. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u 
de brochure in een pdf bestand. U kunt ook 
gebruik maken van de onderstaande link; 
 
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/
publicatie/104_leerzame_apps_en_sites.pdf 
 

 
 
Uitnodiging Sinterklaas 
Beste ouders, lieve kinderen, 
Sinterklaas heeft laten weten ook dit jaar 
naar Noorwegen te komen. Op zaterdag 28 
november wil hij speciaal de kinderen van de 
Nederlandse Club Oslo en de Nederlandse 
school NTC Het Noorderlicht komen 
bezoeken. Alle kinderen (0-10 jaar) mogen 
op audiëntie en ontvangen een cadeautje 
van Sinterklaas. Daarnaast zijn er 
verschillende gezellige 
Sinterklaasactiviteiten.  
 

 
 
Plaats:  
Oslo International school, Gamle 
Ringeriksvei 53, Bekkestua. 



 
Datum en tijd:  
Zaterdag 28 november 2015. Door de grote 
belangstelling hebben we dit jaar een 
ochtend- en middagsessie. Helaas kunnen 
we geen rekening houden met individuele 
voorkeuren.  
 
Prijs:  
150 Nok per kind (uitsluitend toegang voor 
kinderen van leden van de Nederlandse 
Club Oslo of kinderen van Nederlandse 
School 'Het Noorderlicht'). 
De toegangsprijs is inclusief cadeautje, eten 
en drinken. We vragen u om de kosten 
vooraf aan het Sinterklaasfeest over te 
maken. U ontvangt na de bevestiging van 
uw aanmelding de betalingsgegevens.  
 
Aanmelding:  
Gezien de zeer grote belangstelling van 
afgelopen jaren kunnen we helaas geen 
introducé(e)s verwelkomen. Sinterklaas kan 
maximaal 130 kinderen ontvangen.  
Aanmelden kan tot 21 oktober via 
onderstaande link  
https://docs.google.com/forms/d/1d-
jFfzlaadbA5E92NN4l2hkCjkZNJnNBMafypc
sruAc/viewform?usp=send_form 
 
U wordt in deze link gevraagd om een 
anekdote over uw kinderen van 3 jaar of 
ouder in te vullen om het geheugen van 
Sinterklaas op te frissen. Ook kinderen van 
0 tot 2 jaar mogen bij Sinterklaas 
langskomen en ontvangen een cadeautje 
van hem, maar ze worden niet persoonlijk 
door de Sint toegesproken. 
 
Bevestiging:  
Op 23 oktober ontvangt u een bevestiging 
van uw aanmelding met daarin de 
betalingsgegevens. 
 
Groepsindeling: 
Op 9 november ontvangt u de definitieve 
groepsindeling. 
 
Vrijwilligers 
Om er een geslaagde dag van te maken, 
heeft de Sinterklaascommissie veel hulp 
nodig. Denk aan het versieren van de 
ruimtes, het begeleiden van het pepernoten 
bakken, de begeleiding van het 

Pietenparcours en de verzorging van koffie 
en lekkernijen. Mocht u geen kinderen 
hebben, maar wilt u toch het Sinterklaasfeest 
meevieren? Dan bent u van harte welkom 
als vrijwilliger. Aanmelding als vrijwilliger kan 
tevens via bovenstaande link. 
 
Overige vragen en reacties: 
sinterklaas.oslo@hotmail.com 
 
Graag tot 28 november! 
 
Groeten, 
De Hulppieten van de Nederlandse Club 
Oslo en de Nederlandse School NTC Het 
Noorderlicht 

 
 
 
Agenda  
20 okt ALV 
26 okt start herfstvakantie 
1 nov einde herfstvakantie 
10 nov oudergesprekken OIS 
28 nov  sinterklaasviering 
15 dec  kerstviering 
21 dec start kerstvakantie 
3 jan einde kerstvakantie



 


