
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF 
 

26 april 2016 
 
Van de schoolleider 
In de afgelopen maand hebben er heel wat 
veranderingen plaatsgevonden in het 
leerkrachtenteam. Helaas hebben we 
afscheid moeten nemen van Eline en Tim. 
Maar gelukkig hebben we deze lege plekken 
ook snel weer in kunnen vullen. 
 
Eline is met haar man terug naar Nederland. 
Ik wens haar heel veel geluk en succes voor 
de toekomst. We gaan haar missen! Eline 
wordt vervangen door onze nieuwe leerkracht 
Jamila Dahri. Hierbij heet ik Jamila van harte 
welkom op NTC Het Noorderlicht en wens ik 
haar veel plezier toe.  
 
Tim kon de werkzaamheden voor school 
helaas niet combineren met zijn overige 
werkzaamheden. Onze onderwijsassistent 
van groep 3, Esther Bloem, heeft de positie 
van groepsleerkracht van groep 6-7 
overgenomen. Esther stelt zichzelf in deze 
nieuwsbrief aan u voor.  
 
Hartelijk dank voor jullie inzet en enthousiasme, 
Eline en Tim! 
 
Indien u vragen, opmerkingen of ideeën 
heeft, kunt u mij altijd een e-mail sturen 
(directie@ntc-noorderlicht.org). Daarnaast 
ben ik maandag-, dinsdag- en 
donderdagmiddag telefonisch bereikbaar op 
45874131. 
 
Vriendelijke groet, 
Katrijn de Groot  

 
Afmelden en inschrijven voor schooljaar 
2016-2017 
Alle leerlingen die dit schooljaar ingeschreven 
staan worden automatisch ingeschreven voor 
het nieuwe schooljaar. U hoeft als ouder dus 
geen actie te ondernemen.  
 
Indien u uw kind wilt uitschrijven voor het 
schooljaar 2016-2017, dient u dit vóór 31 mei 
per e-mail (directie@ntc-noorderlicht.org) te 
laten weten. U krijgt per e-mail nog een extra 
herinnering eind mei.  
 
Nieuwe leerlingen kunnen zoals gebruikelijk 
ingeschreven worden door middel van het 
aanmeldingsformulier. Het aanmeldings-
formulier kunt u vinden op de website 
(www.ntc-noorderlicht.org) of kan op verzoek 
per e-mail naar u worden toegestuurd.  
 
Even voorstellen  
De afgelopen maanden heb ik reeds een 
aantal ouders ontmoet, maar tot nu toe 
heb ik mij nog niet officieel voorgesteld. 
Mijn naam is Esther Bloem en sinds 
januari werk ik voor NTC Het Noorderlicht. 
Eerst als invalkracht/onderwijsassistent bij 
groep 3, daarna als leerkracht van groep 
6-7.  
 
Na twee jaar in Abu Dhabi te hebben 
gewoond, zijn we sinds augustus weer in 
Noorwegen. We wonen in Ås, ca. 30 km 
ten zuidoosten van Oslo. Hier werk ik bij 
een onderzoeksinstituut waar ik alles 
onderzoek wat met bodem, water en 
verontreiniging te maken heeft. Verder hou 
ik erg van reizen, lezen en koken. Nog 
vragen? Spreek me gerust aan op de 
dinsdagen! Tot ziens. 
 
AVI-toetsen 
Veel ouders vinden het lastig om een 
leesboek voor hun kind uit te zoeken. Wat kan 
mijn kind al lezen? Is dit boek niet te moeilijk 
of juist te makkelijk voor mijn kind? Onze 
school gebruikt het AVI-systeem om het 
technisch leesniveau van leerlingen te 
bepalen. Het technisch leesniveau wordt 
uitgedrukt in een AVI-niveau. In de maanden 
februari en maart is er bij alle leerlingen in de 
groepen 4 t/m 8 een AVI-toets afgenomen. De 
resultaten van deze toetsen geven aan op 



welk AVI-niveau uw kind leest. Ook 
leesboeken worden in AVI-niveaus 
ingedeeld. Zo kan iedere leerling boeken 
kiezen die qua technisch leesniveau bij hem 
of haar past.  
 
Wat betekent technisch leesniveau?  
Het technisch leesniveau van uw kind geeft 
aan hoe goed uw kind de woorden in een 
tekst kan lezen. Dus letterlijk hoe goed uw 
kind kan lezen wat er staat. Het technisch 
leesniveau van een boek geeft aan of een 
boek veel of weinig moeilijk leesbare 
woorden bevat.  
 
AVI-niveaus  
Er zijn twaalf AVI-niveaus die zijn gekoppeld 
aan de leerjaren op de basisschool. Per 
leerjaar zijn er twee niveaus: een niveau 
halverwege het leerjaar (M voor Medio) en 
een niveau aan het einde van het leerjaar    
(E voor Einde). 
 
Bijvoorbeeld:  
• AVI-M3 staat voor het technisch leesniveau 
van de gemiddelde leerling halverwege 
(medio) groep 3.  
• AVI-E7 staat voor het technisch leesniveau 
van de gemiddelde leerling aan het einde van 
groep 7.  
 

 
Bibliotheek op school  

 
In onze bibliotheek zijn alle boeken voorzien 
van een rugetiket met een AVI-niveau. Door 
op dit etiket te letten, vindt uw kind of de 
leerkracht altijd een passend boek. Zowel de 
leerkrachten als alle ouders zijn op de hoogte 
gesteld van het AVI-niveaus van onze 
leerlingen.  
 
 

Lezen thuis  
Uw kind kan een boek kiezen waarvan het 
AVI-niveau overeenkomt met zijn of haar 
eigen AVI-niveau. Zo weet u zeker dat het 
boek goed aansluit op het technisch 
leesniveau van uw kind. Maar het AVI-niveau 
is natuurlijk niet het enige waar u bij het 
kiezen van boeken op let. Het belangrijkste is 
dat uw kind plezier heeft in lezen. Het boek 
moet dus ook passen bij de belevingswereld 
van uw kind en het moet aansluiten bij zijn of 
haar interesses. Een kind kan een bepaald 
onderwerp zo leuk vinden dat het een moeilijk 
boek over dat onderwerp met heel veel 
plezier leest.  

 
 
Schrijfopdracht over carnaval  
Carnavalsdag 1976* 
Ik kon het geluid horen van de regen op het 
dak. Ik wilde door blijven slapen, maar iets in 
mijn hoofd zei dat ik moest opstaan. 
Langzaam deed ik mijn ogen open. Ik keek 
mijn kamer rond. Op een houten stoel lag 
mijn indianen kostuum. Natuurlijk! Het is 
carnaval, maar wat een houten kop heb ik! Ik 
sprong snel uit bed -brrr, wat is het koud - en 
trok het kostuum snel weer aan. Ik rende 
naar beneden, waar de badkamer is. Met 
vlugge streken schminkte ik zwarte strepen 
op mijn wangen en voorhoofd. Daarna deed 
ik de pruik op van zwart haar met vlechtjes. 
Als laatst stak ik een paar echte ekster veren 
tussen de pruik. Het was al laat. De stoet 
ging al bijna beginnen en ik wilde niet weer 
te laat zijn. Mijn vrienden zouden dat echt 
vervelend vinden. Ik liep naar de keuken 
waar ik nog een boterham met ei en kaas 
maakte. Die kon ik onderweg wel opeten.  
 
Het was al tien voor twee toen ik bij het grote 
plein- de Heuvel- aankwam. Mijn vrienden 
hadden zichzelf ook als indianen 
aangekleed. “Alaaf! Alaaf! Alaaf!” riep ik naar 
mijn vrienden.  
 
Het was druk op het plein. Het regende niet 
meer, maar het was nog heel vochtig. Je kon 
de geur van worst en patat ruiken. Mensen 
zongen. Het was twee uur s ’middags 
wanneer de kènderstoet langskwam. We 
renden snel naar de stoet en begonnen mee 



te dansen, zingen en ik maakte nog wat 
indianen geluiden. Achter mij liepen de 
trompeters en de drummers. Naast mij liep 
iemand verkleed als een clown. Overal werd 
confetti rondgestrooid.  
 
Toen kwamen de grote praalwagens die 
speciaal voor carnaval gebouwd worden. De 
laatste kwam, mooi versierd in allerlei felle 
kleuren. De prins, PRINS JAAP D’N IRSTE, 
stond op de wagen mensen vrolijk toe te 
zwaaien. Hij droeg een witte steek, als een 
trotse haan met een stevige kam, waaruit 
een lange fazantenveer stak. Zijn zwarte 
mantel en witte kleding daaronder 
glinsterden helemaal met de kleuren goud 
en zilver. In zijn hand hield hij een kleine, 
dikke houten staf vast.  
 

 
 
Ik werd door mijn vrienden meegetrokken en 
we begonnen te hossen. Dat is een soort 
dans, net zoals de polonaise.  
“Ik heb unne spijker in munne kop au au, 
Daor zit unne kikker bovenop nou nou. 
Maor dè vuul ik nie alleen, 
Want dè heed nou iedereen....,” zongen we. 
 
In de avond verzamelde iedereen zich op 
het grote plein, daar gingen we luisteren 
naar de tonpraoter. Dat is een persoon die 
in een ton gaat staan en dan grappen maakt 
door dingen op een grappige manier te 
bekritiseren. Het is onze cabaret voor 
carnaval en elke stad heeft zijn eigen 
tonpraoter. Daarna begonnen mensen weer 
te dansen, zingen, eten en drinken. Oranje 
en groene ballonnen werden in de lucht 
losgelaten. 
 
Ik ging pas om middernacht naar bed. Ik 
was vermoeid en ik kon mijn ogen 
nauwelijks openhouden. Mijn ouders waren 
nog buiten in een café. Zodra ik in bed lag 

viel ik in slaap, met het geluid van de muziek 
nog in mijn oren. Morgen nog een dag met 
hossen, zingen en sjansen- hopelijk niet 
weer mee unne spijker in munne kop ... 
 
Mariani van der Aalst, leerling groep VO 
*Wegens gebrek aan ruimte is de tekst hier en daar wat ingekort. 
 
Valentijn gedicht voor de juf 
"Wat ik niet zeggen durf, 
Ik vind jou lief. 
Je haar zit zooo mooi. 
Wat ik niet zeggen durf, 
Ik vind jou lief. 
Je schoenen zijn zooooo mooi. 
Je lach is grappig. 
Wat ik niet zeggen durf, 
Ik vind jou lief" 
 
Vanzelfsprekend anoniem 

 
Reactie van de juf: Daar smelt je toch van...  
 
Kamp 
Alle leerlingen van NTC Het Noorderlicht 
hebben een uitnodiging ontvangen voor het 
kamp op 28 en 29 mei a.s. De 
kampcommissie is druk bezig met het 
vormgeven van twee middeleeuwse 
cultuurdagen om ervoor te zorgen dat we 
een educatief en inspirerend weekend 
kunnen aanbieden.  
 
Dit weekend is onderdeel van het 
onderwijsprogramma dat de school aanbiedt 
en tevens een goed moment voor de 
leerlingen en ouders om elkaar beter te leren 
kennen. De commissie gaat uit van een 
minimumaantal deelnemers van 70% van 
het leerlingenbestand om deze twee dagen 
een succes te laten zijn. 
 
Praktische informatie 
Groep 1-2 (zonder overnachting) 

• Datum en tijd: zondag 29 mei 2016 
van 9.30 tot 12.00 uur (met 
aansluitend een BBQ) 

• Kosten: 150 NOK 
• Locatie: Nittedal 



 
Groep 3 tot VO (met overnachting) 

• Datum en tijd: 28 en 29 mei 2016, 
zaterdag 13.30 uur tot zondag 
12.00 uur (met aansluitend een 
BBQ) 

• Kosten: 350 NOK 
• Locatie: Nittedal 

 
Wilt u vrijwilliger zijn, laat het ons weten op 
het aanmeldingsformulier of per e-mail 
(emiliesmithjes@gmail.com) 
 
Details over benodigdheden voor het kamp 
en de afsluitende BBQ volgen per e-mail. 
 
Met galante en ridderlijke groet, 
De kampcommissie, 
Emilie Smithjes, Annemarie Smit, Karin 
Izadi, Elisabeth Lannoo, Floortje Huinink 
 

 
 
Nationale herdenking 
Tijdens de Nederlandse Nationale 
Herdenking op 4 mei staan we om 20.00 uur 
stil bij Nederlandse slachtoffers die sinds het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 
oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn 
omgekomen.   
 
In Noorwegen vindt deze herdenking plaats 
bij het Nederlandse monument op de 
begraafplaats 'Vestre Gravlund', 
Sørkedalsveien 66 te Oslo (ingang bij de 
rotonde bij het medisch centrum Volvat) op 
woensdag 4 mei 2016.  
 
Zoals ieder jaar mogen leerlingen van NTC 
Het Noorderlicht assisteren bij de 
kranslegging. Indien uw kind interesse heeft 
om te helpen, kunt u het op school of per  
e-mail (directie@ntc-noorderlicht.org) laten 
weten aan Katrijn de Groot. 

 

 
 
Van het bestuur 
Sinds kort beschikt onze school over twee 
gloednieuwe laptops. Leerkrachten kunnen 
hier gebruik van maken tijdens hun lessen. 
Echter, zulke voorwerpen komen er niet 
zomaar. Hier gaat heel wat uitzoekwerk, 
organisatie en installatie aan vooraf. Gelukkig 
hebben we hierbij hulp gehad van Chris 
Ruigrok. We willen Chris dan ook hartelijk 
bedanken voor het beschikbaar stellen van 
zijn tijd en kennis.  
 
Daarnaast zijn er nóg meer nieuwe 
voorwerpen binnen onze school… De 
collectie van de bibliotheek is uitgebreid met 
een groot aantal nieuwe leesboeken. Aan alle 
groepen/AVI-niveaus is gedacht.  
 
Ten slotte heeft u onlangs al via de leerkracht 
en schoolleider vernomen dat we vanaf nu 
nieuwe e-mailadressen gebruiken. Dit geldt 
ook voor leden van het bestuur en voor de 
vertrouwenspersoon. Hieronder vindt u de 
nieuwe e-mailadressen. 
 
• voorzitter@ntc-noorderlicht.org     

(Kirsten van Hofwegen, voorzitter) 
• secretaris@ntc-noorderlicht.org   

(Evelyne Spruit, secretaris) 
• penningmeester@ntc-noorderlicht.org 

(Annemarie Smit, penningmeester) 
• activiteiten@ntc-noorderlicht.org  

(Floortje Huinink, bestuurslid activiteiten) 
• communicatie@ntc-noorderlicht.org 

(Aniek Schalkoort, bestuurslid 
communicatie) 

 
Vriendelijke groet,  
Bestuur NTC Het Noorderlicht 
 
 
 



Afscheid bestuursleden 
Het bestuur heeft het afgelopen kwartaal 
afscheid genomen van twee bestuursleden; 
Daphne Gorgels en Alexandra Groenendijk. 
De twee waren jaren zeer betrokken bij NTC 
Het Noorderlicht.  
 
Daphne heeft als voorzitter vorm gegeven 
aan de groei van het bestuur.  Na zes 
maanden als algemeen bestuurslid, is ze 
ruim drie jaar lang het vaste aanspreekpunt 
geweest voor iedereen rondom NTC Het 
Noorderlicht. Door haar grote enthousiasme, 
kennis en daadkracht was zij een zeer 
geschikt voorzitter.  
 
Na zes maanden in de huid van voorzitter te 
hebben gezeten, heeft Alexandra de overstap 
naar penningmeester gemaakt. In deze rol 
heeft ze ruim twee jaar een belangrijke 
bijdrage geleverd aan het professionaliseren 
van de financiële administratie. Hoewel ze 
het bestuur verlaat, blijft ze zich inzetten voor 
onze school. Als leerkracht van groep 4 
brengt ze haar  kennis en enthousiasme nu 
over op de kinderen.  
 
Voor beide bestuursleden geldt dat ze zeker 
gemist zullen worden. Daphne en Alexandra: 
reuze bedankt voor alles! 
 
Kwaliteitsonderzoek  
Op dinsdag 31 mei en woensdag 1 juni 
aanstaande bezoekt de Inspectie van het 
Onderwijs onze school in het kader van een 
kwaliteitsonderzoek.  
 
Dit kwaliteitsonderzoek vindt iedere vier jaar 
plaats en is gericht op een aantal aspecten 
van zowel het basis- als het voortgezet 
onderwijs. Zoals bijvoorbeeld de leer-
resultaten, het schoolklimaat, de kwaliteit van 
het lesgeven door de leerkrachten, het 
leerstofaanbod, de leerlingenzorg en de 
kwaliteitszorg van de school.  
 
Naast lesbezoeken op beide locaties (OIS 
Bekkestua en Nittedal) vinden gesprekken 
met de schoolleider, leerkrachten, leerlingen, 
ouders, vertrouwenspersoon en het bestuur 
plaats.  
 

Ondanks het wegvallen van de subsidie 
komend jaar, blijft het voor ons als school 
belangrijk dat we getoetst worden op hoe we 
het doen. In de volgende nieuwsbrief ontvangt 
u meer informatie over het verloop van het 
kwaliteitsonderzoek.  
 
Hulp in de bibliotheek  
Op de OIS in Bekkestua hebben we een 
kleine, goed gesorteerde bibliotheek waar de 
leerlingen wekelijks boeken, tijdschriften 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 (directie@ntc-noorderlicht.org).  
 
Alvast bedankt voor uw inzet. 
 

    
 
Agenda  
4 mei Nationale Herdenking 
5 mei Geen les Nittedal groep 1-3 
 (Hemelvaart) 
17 mei Geen les Bekkestua 
18 mei Geen les Nittedal groep 6-8 
19 mei Geen les Nittedal groep 1-3 
 (Grunnlovsdag 17 mei) 
28 mei  Kamp 
29 mei Kamp 
21 juni Laatste schooldag Bekkestua 
22 juni Laatste schooldag groep 6-8 
23 juni Laatste schooldag groep 1-3


