
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NIEUWSBRIEF 
 

21 januari 2016 
 

Van de directie 
In het laatste gedeelte van 2015 heeft er een 
verandering plaatsgevonden in het 
leerkrachtenteam. We hebben helaas 
afscheid moeten nemen van Fleur Koenders. 
Fleur is met haar gezin verhuisd naar 
Zwitserland. Graag wil ik haar van harte 
bedanken voor alle tijd en energie die zij aan 
de school heeft besteed. Heel veel geluk en 
succes in Bern!  
 
Indien u vragen, opmerkingen of ideeën hebt, 
kunt u mij altijd een e-mail sturen 
(ntcnoorderlicht@yahoo.com). Daarnaast ben 
ik op maandag, dinsdag en donderdag van 
13.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar op 
45874131.  
 
Vriendelijk groet, Katrijn de Groot 
 
Van het bestuur 
Via deze weg doet het bestuur van NTC Het 
Noorderlicht een DRINGEND beroep op u. 
Per 1 maart a.s. legt onze huidige voorzitter, 
Daphne Gorgels, haar taken neer. Ondanks 
herhaalde oproepen aan alle ouders, is de 
nieuwe voorzitter nog niet opgestaan. En dat 
terwijl het zo'n leuke functie is!  
 
Als voorzitter ben je namelijk, onder andere, 
verantwoordelijk voor het bepalen en 
uitvoeren van de doelstellingen genoemd in 
het schoolplan. Samen met de andere 
bestuursleden schrijf je jaarlijks een Jaarplan 
en bereid je de ALV (Algemene Leden 
Vergadering) voor. Je hebt een trekkersrol 

binnen het bestuur en bereidt de 
vergaderingen voor. Je werkt nauw samen 
met de schoolleider om de school draaiende 
te houden.  Daarnaast ben je aanspreekpunt 
voor ouders bij eventuele geschillen. Samen 
met het bestuur zorg je voor een goede 
cohesie binnen het team en draag je deze uit. 
De voorzitter kan bij behoefte over 
inhoudelijke vraagstukken sparren met 
Stichting NOB. 
 
Het bestuur bestaat verder uit een 
Penningmeester (Annemarie Smit), Secretaris 
(Evelyne Spruit), Algemeen bestuurslid 
Evenementen (Floortje Huinink) en Algemeen 
bestuurslid Communicatie (Aniek Schalkoort). 
Samen vormen we een enthousiast en 
betrokken team. 
 
Gemiddeld vergaderen we 1x per 6 weken, 
tijdens piekperioden (bijv. voor de ALV) zien 
we elkaar iets vaker. 
 
We begrijpen dat het privétijd kost. Echter, het 
succes van onze school is mede afhankelijk 
van de bijdrage van de ouders van de 
leerlingen! Tegelijkertijd kan het voor jezelf 
een leuke en leerzame ervaring zijn. 
 
Dus, heb je interesse, twijfel of vragen? Neem 
dan z.s.m. contact op met Daphne Gorgels, 
tel. 476 09 226.  
 
We hopen op enthousiaste reacties! Want als 
niemand reageert, hebben we per 1 maart 
geen voorzitter. 
 
Met vriendelijke groet,  
Annemarie, Evelyne, Floortje en Aniek 
 
 

 
 
 



Even voorstellen 
Hallo, ik ben Tim Brandwijk en geef sinds 
december les aan groep 6 en 7 op de locatie 
Bekkestua.  
 

 
 
Na mijn studie Muziektechnologie aan de 
HKU ben ik, na een aantal jaar in Nederland 
en Londen te hebben gewerkt, naar 
Noorwegen verhuisd met mijn Noorse 
vriendin. Ik werk als IT-consultant en heb 
daarnaast een eigen bedrijf waar ik muziek 
componeer en uitbreng. Ik maak onder 
andere muziek voor videogames en heb een 
eigen platenlabel. 
 
Oslo is alweer twee jaar mijn thuis en ik heb 
het hier erg naar mijn zin. Noorwegen is een 
prachtig land en je zal me dan ook geregeld 
op de piste of "på tur" in de bossen of bergen 
vinden. 
 
Toen ik gevraagd werd om de groep van 
Fleur over te nemen, had ik de keuze snel 
gemaakt. Het lesgeven is voor mij een leuke 
afwisseling met het op kantoor of in de studio 
zitten. Ik kijk ernaar uit om samen met groep 
6 en 7 er een mooi schooljaar van te maken! 
 
Vertrouwenspersoon 
Mijn naam is Margot van Korlaar en sinds dit 
schooljaar ben ik door het bestuur aangesteld 
als vertrouwenspersoon voor NTC Het 
Noorderlicht. Sinds augustus 2014 woon ik 
samen met mijn man en onze drie kinderen in 
Noorwegen. We wonen in Hvalstad waar 
onze oudste dochter, naast de Nederlandse 
school, naar een Noorse school gaat. Onze 
twee jongens gaan naar de barnehage. 
Vanaf januari 2016 werk ik op een Barne- og 
ungdomspsykiatrisk afdeling (BUPA, Bærum) 
van Vestre Viken ziekenhuis als psycholoog. 
Een heel spannende, nieuwe uitdaging!  

 

 
Margot van Korlaar met haar dochter en zoon. 

 
Daarnaast ga ik komend jaar met veel plezier 
de rol als vertrouwenspersoon invullen. Een 
vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijk 
rol binnen de school en kan zowel door 
ouders als leerlingen als werknemers 
benaderd worden als zaken minder goed 
lopen, als er zorgen en/of klachten zijn. Als er 
zaken minder fijn lopen op het NTC hopen ik 
en het bestuur, uiteraard, dat men die zorgen 
in onderling overleg en openheid kan 
bespreken, zodat er samen een oplossing 
gevonden kan worden. Soms willen ouders, 
leerlingen of werknemers echter liever 
spreken met een onafhankelijke 
vertrouwenspersoon. Dan sta ik voor jullie 
klaar!  
 
Een vertrouwenspersoon heeft verschillende 
functies binnen de school, waaronder ook 
regelmatige voorlichting aan de leerlingen, 
zodat zij weten wie ik ben en waarvoor ze bij 
mij terecht kunnen. In het kader van deze 
functie heb ik in november een bezoek 
gebracht aan alle klassen. Dat was erg leuk 
om te doen. Voor de allerkleinsten heb ik, 
samen met juf Karen, voorlichting gegeven 
over hoe je fijn samenspeelt en wat daarin 
belangrijk is. Dit hebben we met behulp van 
poppenkast-poppen gedaan. Voor de 
kinderen vanaf groep 3 t/m VO hebben we 
gesproken over pesten en de verschillende 
emoties en redenen hiervan. Met de oudere 
groepen hebben we tevens het thema 
digitaal pesten behandeld. De oudste 
kinderen kennen de functie van een 
vertrouwenspersoon gelukkig al goed. Zij 
hadden hele goede omschrijvingen, zoals: 
“een vertrouwenspersoon is iemand die 



vertrouwt” of “dat is iemand met wie je over 
je gevoelens praat”. Ook het laatste 
voorbeeld wil ik u niet onthouden “ een 
vertrouwenspersoon is iemand met wie je 
trouwt”  
 
Alle kinderen hebben een visitekaartje met 
mijn gegevens meegekregen. U kunt mij 
telefonisch of via e-mail bereiken. Zodra u of 
uw kind een verzoek tot een gesprek doet, 
maak ik zo snel mogelijk een afspraak. 
 
Vriendelijke groet,  
Margot van Korlaar 
(+47) 95 30 78 47 
VertrouwenspersoonNTC@outlook.com 
 
Nieuwe leerlingen 
We zijn blij om deze nieuwe leerlingen te 
mogen verwelkomen. 
 

� Augustine Trijntje Kaper, groep 1-2 
� Aleksander van Laenen, groep 1-2 
� Ida van Waes, groep 1-2 
� Lars van Waes, groep 3 
� Elizabeth Vermeijden, groep 3 
� Millicent Frederique Kaper, groep 4 
� Florian Vermeijden, groep 4 
� Annika Elizabeth Kaper, groep 5 

 
Op onze locatie Nittedal is op de donderdag 
een nieuwe kleutergroep gestart in januari 
2016!  
 

� Sandrine Arriëns-Endresen,groep 1-
2 

� Bente de Boer, groep 1-2 
� Dirk de Boer, groep 1-2 
� Olaf Platschorre, groep 1-2 
� Silvi Juno Star, groep 1-2 

 
Cito-toetsen 
In de maanden januari en februari nemen de 

leerkrachten Cito-
toetsen af. De Cito-
toets wordt gebruikt 
om de ontwikkeling 
van uw zoon of 
dochter goed te 
kunnen volgen. Aan 

de hand van de uitslag van de Cito-toets 

bepaalt de leerkracht waar uw kind staat in 
zijn ontwikkeling. De leerkracht kan dan goed 
inspelen op de behoeftes van uw kind.  
 
De leerkracht krijgt elke dinsdag, woensdag of 
donderdag informatie over wat uw kind kan 
en wat uw kind nog moet leren. Dat doet de 
leerkracht door beurten te geven, werk na te 
kijken en toetsen uit lesmethodes (De 
Leessleutel en Taalactief) af te nemen. Door 
daarnaast de Cito-toets af te nemen, kijkt de  
leerkracht weer even met een frisse blik naar 
de leerlingen. In veel gevallen komt de 
toetsuitslag op de toetsen van Cito overeen 
met wat de leerkracht verwacht. In sommige 
gevallen levert het echter verrassende 
informatie op. 
 
Wat is het verschil tussen toetsen uit 
lesmethodes (De Leessleutel en Taalactief) 
en de Cito-toets?  
De methodetoetsen zijn bedoeld om vast te 
stellen of uw kind de net behandelde lesstof 
voldoende beheerst. De leerkracht weet zo of 
hij of zij door kan gaan in de methode of dat 
herhaling wenselijk is. De methodetoetsen 
zijn zo gemaakt dat het merendeel van de 
leerlingen vrijwel alles goed kan maken.  
DeCito-toetsen hebben een ander doel: ze 
zijn bedoeld om het vaardigheidsniveau van 
uw zoon of dochter te kunnen vergelijken met 
het niveau van klasgenoten en leerlingen in 
Nederland. Door ook lastigere opgaven in de 
toets op te nemen, krijgen de kinderen die wat 
verder zijn de kans om te laten zien wat ze 
kunnen. Het omgekeerde geldt ook voor de 
minder sterke leerlingen. Voor hen zijn 
eenvoudigere opgaven opgenomen, zodat 
ook zij kunnen laten zien wat ze kunnen.  
Bovendien kunnen de leerkrachten zo de 
ontwikkeling van uw kind nauwkeurig volgen.  
 
Hoe dat werkt? De toetsen van een 
leergebied – bijvoorbeeld spelling– zijn door 
een speciale meettechniek allemaal aan 
elkaar gekoppeld. De score van de toets in 
groep 3 kan de leerkracht daardoor 
bijvoorbeeld vergelijken met die van de toets 
in groep 4. Zo is direct duidelijk of uw kind 
voldoende vooruitgang heeft geboekt.  
 
 



Woordenschat 
In de groepen 3 en 4 wordt de Cito-toets 
woordenschat afgenomen. Woordenschat 
vormt een belangrijke basis voor andere 
taalvaardigheden, zoals het begrijpend lezen, 
luisteren, spreken en schrijven. Met de  
toetsen krijgt de leerkracht inzichtelijk of uw 
kind veelvoorkomende woorden kent, 
geselecteerd op basis van de 
woordfrequentielijst.  
 
Spelling 
In de groepen 3 tot en met 8 wordt de 
Cito-toets spelling afgenomen. De 
spellingtoetsen bevatten de 
spellingscategorieën uit de lesmethodes. Tot 
en met groep 4 richten de opgaven zich op  
actieve spelling, oftewel het zelf schrijven 
van woorden. De toetsen bestaan uit 
dicteeopgaven waarbij de leerling een 
gesproken woord noteert. Vanaf groep 5 zijn 
er naast dicteeopgaven ook 
meerkeuzeopgaven. Meerkeuzevragen 
meten passieve spelling, oftewel het 
herkennen van fouten in geschreven teksten. 
Leerlingen die goed zijn in het zelf foutloos 
schrijven, zijn vaak ook goed in het 
herkennen van fouten, maar niet altijd. En 
andersom is het net zo: leerlingen die snel 
fouten herkennen, kunnen vaak zelf ook 
goed schrijven, maar niet altijd.  
 
Begrijpend lezen 
In de groepen 4 tot en met 8 wordt de 
Cito-toets begrijpend lezen afgenomen. Met 
gevarieerde opgavevormen en verschillende 
tekstsoorten wordt de vaardigheid op het 
gebied van begrijpend lezen inzichtelijk. In de 
toetsen begrijpend lezen wordt het 
leesbegrip van diverse soorten teksten zoals 
verhalende teksten, informatieve teksten, 
instructieteksten en betogende teksten 
gemeten. Deze teksten zijn van verschillende 
lengte en van verschillende 
moeilijkheidsgraad. 
 
In de volgende nieuwbrief leest u meer over 
de AVI-toetsen. 
Bekkestua, december  2013 
(aangepaste versie januari 2016) 

 
Verslag Sinterklaas 

Op zaterdag 28 november was het weer 
zover, Sinterklaas bezocht de leerlingen van 
onze school en de kinderen van Nederlandse 
Club Oslo. De hulppieten hadden al een 
aantal weken de nodige voorbereidingen 
getroffen en alles was tot in de puntjes 
geregeld voor het grote bezoek.  
 

 
Ontvangst van Sinterklaas door ceremoniemeester 
Willem Coert. 
 

Vanwege de enorme belangstelling van 
afgelopen jaren had de Sint ervoor gekozen 
zijn bezoek in tweeën te delen. Zo had hij 
genoeg tijd voor alle 128 kinderen. Net voor 
10:00 gingen de deuren open en vol 
verwachting kwamen de eerste families met 
veel verklede kleine hulppietjes binnen. Een 
stukje banketstaaf, speculaasbrokken, 
pepernoten: alle heerlijke traditionele 
Sinterklaas lekkernijen werden gepresenteerd 
onder het genot van koffie, thee of ranja. Al 
gauw kwamen de Pieten tevoorschijn en met 
gezang onder leiding van de 
ceremoniemeester werd de Sint verwelkomd. 
Daarna begon de Sint zijn audiëntie in 
kleinere groepen. Dit was erg spannend, hij 
sprak met de kinderen en voor iedereen had 
hij een cadeautje meegebracht. 
 

 
 Op audiëntie bij de Sint 
 

Ondertussen was er veel te doen buiten het 
audiëntielokaal; pepernoten bakken, 



knutselen, tekenen en een pittig 
Pietengymparcours stonden ook op het 
programma. Maar bijna iedereen wilde ook 
wel even op de foto met de Pieten. Nadat alle 
onderdelen volbracht waren, konden de 
kinderen op vertoon van hun Pietenopleiding-
stempelkaart een pietendiploma en een 
heerlijk zakje Sint-lekkernijen ontvangen. Het 
tweede bezoek startte na de lunch en de dag 
vloog om.  
 

 
Dag, Sinterklaasje! 

 
We tellen nu alweer af naar volgend jaar! Wij 
willen alle vrijwilligers en met name de leden 
van de Sinterklaascommissie (Alexandra 
Dijkstra, Katrijn de Groot, Floortje Huinink, 
Johan de Koning, Daphna Ruijgt, Aniek 
Schalkoort) nogmaals hartelijk bedanken 
voor hun geweldige inzet!  
 
Kerstviering 
Op dinsdag 15 december vierden we ook dit 
schooljaar een gezamenlijk kerst op de OIS. 
Er stond om 17.00 uur een feestelijke 
gedekte tafel en een kerstbuffet met 
overheerlijke hapjes klaar voor de 
leerlingen. Alle ouders hadden iets te eten 
gemaakt voor het buffet en de leerlingen 
konden zo zelf pakken wat ze graag wilden 
eten. We hadden een speciale piepjonge 
gast; leerkracht Suzanne en haar vriend 
kwamen met hun pasgeboren baby Erik! 
Iedere groep verzorgde na de gezamenlijke 
maaltijd een feestelijk optreden met een 
kersttintje. We hebben genoten van de 
volgende kerstopvoeringen. 

 
Groep 1-2: kerstliedje ‘Oh denneboom’ 
Groep 3: toneelstuk en kerstliedje ‘Kling 
klokje klingelingeling’ 
Groep 4-5: kerstliedje ‘De kerstezel’ 
Groep 6-7: zelfgemaakt toneelstuk over het 
kerstverhaal en een stoere kerstrap 
 
Alle leerlingen (en leerkrachten!) hadden erg 
hun best gedaan. Er werd goed naar elkaar 
geluisterd en gekeken. Kortom, het was een 
gezellige kerstviering. Ik wil de ouders 
bedanken voor hun bijdrage aan het buffet 
en in het bijzonder Emilie Smithjes-
Schretlen, Julie Stoppels-Lawson en Christel 
Tomaszeweski voor de organistatie van de 
kerstviering. 
 
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 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 
22 feb start wintervakantie 
28 feb einde wintervakantie 
21 mrt  start paasvakantie 
03 apr  einde paasvakantie



 


