
25	okt. Geen	les	(herfstvakantie)

22	nov. Oudergesprekken

26	nov. Sinterklaasfeest

Evenementen	zoals	kerstviering,	voorleesavond,
Koningsdag,	kamp	en	laatste	schooldag	zijn	voor
de	leerlingen	ontzettend	belangrijk	en	zijn	een
welkome	aanvulling	op	de	“saaie”,	noodzakelijke
lessen.

Het	idee	is	om	de	organisatie	van	kleinere
evenementen	te	verdelen	onder	de	klassen.	Zo

zijn	het	niet	iedere	keer	dezelfde	ouders	die	helpen,	blijft	het	voor	iedereen	behapbaar	en	leren
ouders	elkaar	bovendien	wat	beter	kennen.	Hiervoor	zijn	we	op	zoek	naar	een
vertegenwoordiger	per	klas.

En	omdat	we	er	geen	gras	over	willen	laten	groeien,	willen	we	het	per	direct	invoeren.	Hierbij
een	voorstel	voor	een	verdeling:
	
Activiteit Datum Tijdstip Verantwoordelijke
Kerstviering 18	december 17.15-18.15 groep	4-5
Voorleesmiddag/-avond
(in	kader	van	nationale	voorleesdagen) 10	februari n.t.b. groep	VO

Koningsdag 25	april 17.15-18.15 groep	1-2
Avondprogramma	kamp 17	juni 	 groep	6-7
Afsluitende	BBQ	kamp 18	juni 	 groep	3
Laatste	schooldag 20	juni 17.15-18.15 groep	8

We	kijken	uit	naar	een	schooljaar	vol	met	mooie	Nederlandse	en	Vlaamse	activiteiten.

In	de	vorige	nieuwsbrief	hebben	we	verslag
gedaan	van	het	kamp	van	afgelopen
schooljaar.	Uiteraard	willen	we	ook	dit
schooljaar	niet	voorbij	laten	gaan	zonder	een
kamp	voor	de	leerlingen,	welke	staat	gepland
op	17	en	18	juni	2017.

Om	het	ook	dit	jaar	weer	tot	een	groot	succes
te	maken,	zijn	we	op	zoek	naar	ouders	die
willen	helpen	met	de	organisatie.	Interesse?
Stuur	dan	een	mailtje	naar	activiteiten@ntc-

noorderlicht.org
	

Het	onderwijs	is
mijn	passie.	Na
een	leraren-
opleiding	(lager
onderwijs)	in
Leuven	wilde	ik
mij	verder
verdiepen	in
pedagogiek	en

onderwijskunde.	Ondertussen	ben	ik
afgestudeerd	met	een	master
pedagogische	wetenschappen	aan	de
Universiteit	Gent.

Tijdens	mijn	Erasmuservaring	aan	de	HiOA
in	Oslo	werd	ik	verliefd	op	het	mooie
Noorwegen	en…	een	Noor.	Na	heel	wat
heen	en	weer	reizen	tussen	Trysil,	Oslo,
Gent	en	Leuven	hebben	we	samen	een
jaar	in	Brussel	gewoond.	Nu	heb	ik	de
grote	stap	gezet	en	sinds	kort	wonen	we
samen	in	Oslo.	Tot	nu	toe	bevalt	het	ons
prima.	Ik	ben	blij	dat	ik	naast	het	Noors	en
het	Engels	ook	nog	mijn	eigen	taal	kan
spreken	door	het	nieuwe	avontuur	op	NTC
Het	Noorderlicht.

Bovenal	hoop	ik	de	leerlingen	de
Nederlandse	taal	en	cultuur	op	een
positieve	en	leuke	manier	bij	te	brengen.	Ik
heb	er	zin	in!

Tot	ziens,
Sari

Aanmelding
Gezien	de	zeer	grote	belangstelling
van	afgelopen	jaren	kunnen	we	helaas
geen	introducé(e)s	verwelkomen.
Sinterklaas	kan	maximaal	130
kinderen	ontvangen.

Let	op:	aanmelden	kan	tot	21	oktober
via	onderstaande	link

https://goo.gl/forms/N16lWKTp4S55ajb32

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	26	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	pepernoten	bakken,	het	begeleiden	van
het	Pietenparcours	en	het	verzorgen	van	koffie	en	lekkernijen.	Ook	als	u	geen	kinderen	heeft
om	het	Sinterklaasfeest	mee	te	vieren,	maar	u	wilt	toch	graag	op	deze	dag	de	sfeer	proeven,
dan	bent	u	welkom	als	vrijwilliger.	Aanmelding	als	vrijwilliger	kan	ook	via	bovenstaande	link.

Overige	vragen	en	reacties:	sinterklaas.oslo@hotmail.com

Graag	tot	26	november!

Groeten,
De	Hulppieten	van	de	Nederlandse	Club	Oslo	en	de	Nederlandse	School	NTC	Het	Noorderlicht

Op	vrijwel	iedere	school	worden	ieder	jaar
schoolfoto's	gemaakt.	Niet	op	de	Nederlandse	school
en	dit	vinden	wij	jammer.	Ook	al	hebben	de	leerlingen
maar	drie	uur	per	week	les,	NTC	Het	Noorderlicht
maakt	wel	degelijk	onderdeel	uit	van	wie	ze	zijn.	

Daarom	lijkt	het	ons	leuk	om	aan	het	begin	van	ieder
schooljaar	een	klassenfoto	te	maken.	Hiervoor	zijn
we	op	zoek	naar	een	enthousiaste	hobbyfotograaf.
Eentje	die	beschikt	over	een	camera,	een	flinke	portie
geduld	en	een	creatieve	geest.

Interesse	en	zin	om	dit	project	samen	met	het	bestuur	verder	vorm	te	geven?	Stuur	dan	een
mailtje	naar	communicatie@ntc-noorderlicht.org.

Website Facebook LinkedIn
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Welkom
Als	schoolleider	hoor	ik	vaak	het	gezucht	van
leerlingen	en	zie	ik	de	vermoeide	koppies	binnen
druppelen	om	3	uur.	Het	is	ook	niet	niks	om	na
een	schooldag	nog	door	te	moeten	gaan	op	de
Nederlandse	school	tot	kwart	over	6,	maar	wat
werken	de	leerlingen	hard!	Dat	is	echt	iets	om	als
ouders	trots	op	te	zijn.	Het	is	fijn	om	veel
vooruitgang	te	zien	bij	alle	leerlingen	en	dat	is
waar	we	het	voor	doen.

De	bibliotheek	begint	al	wat	meer	vorm	te	krijgen
na	de	overstroming.	Nele	de	Vos	en	Julie	Lawson
werken	er	elke	week	hard	aan.	We	wachten	nog
op	een	vloerbedekking	en	de	bibliothecarissen
hebben	leuke	plannen	voor	de	“nieuwe”
bibliotheek.	Om	die	plannen	te	kunnen	realiseren
willen	we	een	verkoop	van	alle	dubbele	boeken
organiseren.	Dat	is	dan	weer	het	voordeel	van	een
overstroming,	alle	boeken	gaan	weer	eens	door
onze	handen.

De	donkere	dagen	komen	er	weer	aan	en	we
kijken	uit	naar	alle	mooie	activiteiten	die	daarbij
horen.	Denk	aan	Sinterklaas,	kerst	en	de
voorleesdag.	Hierbij	hebben	we	jullie	hulp	als
ouders	echter	hard	nodig.	Deze	activiteiten	maken
de	school	meer	dan	alleen	maar	de	taallessen	en
zijn	de	voor	de	leerlingen	en	het	groepsgevoel	van
groot	belang.

Vriendelijke	groet,

Floortje	Huinink
Schoolleider	NTC	Het	Noorderlicht
	

Agenda

Nieuwe	leerlingen
We	zijn	blij	om	onderstaande
nieuwe	leerlingen	te	mogen
verwelkomen:
	

Julia	Englebert	(groep	3)
Sara	Englebert	(groep	7)
Ruben	Englebert	(groep	VO1)

	

Invoering	dugnad
Omdat	wij	als	school	vaak	worstelen	met	het	vinden	van	vrijwilligers	voor	het	organiseren	van
de	leuke	schoolactiviteiten,	hebben	we	besloten	een	voorbeeld	te	nemen	aan	een	mooie
Noorse	traditie;	de	dugnad.	We	zijn	immers	een	Nederlandse	school	in	Noorwegen.

Organisatie	schoolkamp	2017

Even	voorstellen...
Francesca
Mijn	naam	is	Francesca	Wiersma,	ik	ben	22
jaar	en	zal	tot	de	kerstvakantie	assisteren	in
groep	3	en	groep	4-5.	Normaal	gesproken	ben
ik	woonachtig	in	Rotterdam,	maar	momenteel
mag	ik	een	half	jaar	lang	genieten	van	het
mooie	Oslo.	Ik	ben	namelijk	op	uitwisseling
voor	mijn	studie	aan	de	Norges
Musikkhøgskole.	Hier	studeer	ik	muziek,
altviool.

Daarnaast	heb	ik	ook	een	tweedegraads
bevoegdheid	als	biologiedocent	in	het
middelbaar	onderwijs.	Ik	vind	het	leuk	om	met
de	leerlingen	van	de	Nederlandse	school	te
werken	en	zodoende	meer	ervaring	op	te
doen	als	docent.	Ik	herken	veel	van	mijzelf
terug	in	de	leerlingen.	Zelf	ben	ik	namelijk	ook
tweetalig	opgevoed	en	ik	heb	daar	nog	vaak
profijt	van!

Groetjes	en	tot	ziens,
Francesca

Even	voorstellen...	Sari
Mijn	naam	is	Sari	Verachtert	en	ik	kom	uit
België,	meer	specifiek	uit	de	provincie
Vlaams-Brabant.	De	komende	maanden
ga	ik	Muriel	Bruers	vervangen	als
leerkracht	voortgezet	onderwijs.

Uitnodiging	Sinterklaasfeest
Sinterklaas	heeft	laten	weten	ook	dit	jaar	naar	Noorwegen	te	komen.	Op	zaterdag	26	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	26	november	2016.	Net	als	voorgaande	jaar,	hebben	we	een	ochtend-	en
middagsessie.	Helaas	kunnen	we	bij	de	groepsindeling	geen	rekening	houden	met	individuele
voorkeuren.

Prijs
150	NOK	per	kind	(alleen	toegang	voor	kinderen	van	leden	van	de	Nederlandse	Club	Oslo	of
kinderen	van	Nederlandse	School	Het	Noorderlicht).	Per	gezin	hebben	twee	volwassenen	gratis
toegang	tot	het	feest,	voor	elke	extra	volwassene	vragen	we	50	NOK	entree.

Prijs	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.

Wie	wordt	onze	schoolfotograaf?

Even	voorstellen...	Filip
Vanaf	medio	oktober	zal	ik	de
penningsmeesterssrol	in	het	bestuur
overnemen	van	Annemarie	Smit.	Mijn	naam
is	Filip	Askvig	en	ik	woon	sinds	2014	in
Noorwegen	samen	met	mijn	vrouw	(Margot)
en	onze	kinderen	(Bente,	Jens	en	Niels).	Ik
werk	als	IT-adviseur	voor	een
consultancybedrijf	in	Oslo.	Daar	werk	ik	als
projectleider	bij	het	implementeren	van
(ERP-)systemen.

Sinds	augustus	2014	zit	onze	dochter
(Bente)	op	de	Nederlandse	school	(groep
4/5)	en	volgend	jaar	zal	onze	zoon	Jens,
daar	ook	beginnen.	Ik	vind	het	zelf	belangrijk
dat	kinderen	die	in	het	buitenland	wonen	de
mogelijkheid	krijgen	om	de	Nederlandse	taal
en	cultuur	te	leren	en	ik	vind	het	daarom
leuk	dat	ik	op	deze	manier	hieraan	kan
bijdragen.

Groeten,
Filip

Jullie	mening	telt!
Voor	het	goed	functioneren	van	de	school	is
het	fijn	om	af	en	toe	terugkoppeling	te
krijgen	van	ouders.	Om	die	reden	zijn	we
natuurlijk	ook	gestart	met	de	tweejaarlijkse
enquete,	maar	voor	leerkrachten	en
schoolleider	kan	tussentijdse	terugkoppeling
ook	zeer	nuttig	zijn.	Dan	kan	het	zowel	om
positieve	als	negatieve	(opbouwende)
terugkoppeling	gaan.	Dus	laat	je	stem
horen,	weet	dat	leerkrachten	en	schoolleider
openstaan	voor	een	gesprek.	Dit	kan	zowel
mondeling	als	per	mail	gedaan	worden.

Even	voorstellen...
Tjitske
Mijn	naam	is	Tjitske	Bakker.	Sinds		augustus
woon	ik	met	mijn	man,	Eric	Jan,	en	kinderen
Mathijs,	Lieke	en	Ruben	in	Noorwegen.	Aan
het	begin	van	dit	schooljaar	ben	ik	van	start
gegaan	bij	NCT	Het	Noorderlicht	als
onderwijsassistente	van	groep	1-2.	Samen
met	Kyane	hebben	we	elke	dinsdagmiddag
drie	leuke	en	leerzame	uurtjes.

Een	heel	aantal	jaren	geleden	heb	ik	de
opleiding	HBO-Sociaal	Pedagogische
Hulpverlening	afgerond.	Ik	heb	daarna	een
aantal	jaar	gewerkt	binnen	instellingen	waar
hulp	werd	geboden	aan	kinderen	met
opvoedingsproblemen.

In	2001	vertrok	ik,	voor	twee	jaar,	met	mijn
man	naar	Singapore.	Ik	heb	destijds	op	de
peuterspeelzaal	van	de	Hollandse	School
Singapore	gewerkt.	Terug	in	Nederland	ben
ik	weer	binnen	een	peuterspeelzaal	gaan
werken,	op	een	groep	voor	kinderen	met
een	taal/spraak	achterstand.	Na	vijf	jaar
Nederland	zijn	we	richting	Parijs	verhuisd.

Parijs	was	maar	van	korte	duur,	binnen	twee
jaar	verhuisden	we	weer	terug	naar
Singapore!	Daar	hebben	wij	de	afgelopen
vijf	jaar	gewoond.	Ik	heb	hier	weer	op	de
peuterspeelzaal	van	de	Hollandse	School
Singapore	gewerkt.	Dit	is	nu	een	tweetalige
peuterspeelzaal	(Engels/Nederlands).

De	afgelopen	weken	zijn	de
dinsdagmiddagen	voorbij	gevlogen.	Wat	is
er	veel	te	doen	voor	de	kleuters;	oefenen
met	letters,	boekjes	lezen,	liedjes	zingen,
spelletjes	doen,	samen	binnen	en	buiten
spelen	en	vooral	veel	Nederlandse	woorden
leren.

Ik	heb	er	zin	in	om	samen	met	Kyane	dit
komende	schooljaar	voor	de	groep	te	staan
en	ik	vind	het	erg	leuk	om	op	deze	manier	bij
de	school	betrokken	te	zijn.	Daarnaast	vind
ik	het	ook	erg	belangrijk	voor	kinderen	dat	zij
de	mogelijkheid	hebben	om	buiten
Nederland,	onderwijs	in	hun	moeder/vader
taal	te	kunnen	krijgen.	Ik	hoop	hier	mijn
steentje	aan	bij	te	kunnen	dragen!

Groetjes,
Tjitske

Training
leerkrachtenteam
Als	school	kunnen	we	vaak	een	beroep	doen
op	ondersteuning	en	advies	van	Stichting	NOB
(Nederlands	Onderwijs	in	het	Buitenland).
Naar	aanleiding	van	de	inspectie	door
Ministerie	van	OC&W,	die	afgelopen	voorjaar
heeft	plaatsgevonden,	hebben	we	als	school	in
samenwerking	met	Stichting	NOB	besloten
een	training	op	maat	te	maken	voor	het
leerkrachtenteam	van	NTC	Het	Noorderlicht.
Stichting	NOB	doet	dit	geheel	kosteloos.	Als
school	moeten	wij	alleen	de	kosten	dragen
voor	vervoer	en	overnachting.	Mede	dankzij	de
ondersteuning	van	KLM	en	Radisson	Blu	is	het
mogelijk	geworden	om	de	training	te
realiseren.	Dank	daarvoor!

Op	vrijdagavond	14	en	zaterdag	15	oktober
heeft	dhr.	Jonker	van	Stichting	NOB	een
training	gegeven	aan	alle	leerkrachten	en	de
schoolleider.	De	nadruk	lag	op	het	aanbieden
van	verschillende	lesvormen,	zelfstandig
werken	van	leerlingen	en	hoe	om	te	gaan	met
differentiatie	(zowel	de	gecombineerde
groepen	als	niveauverschil	binnen	de
groepen).	Uiteraard	was	het	ook	een	goede
gelegenheid	voor	leerkrachten	om	ervaringen
en	oplossingen	uit	te	wisselen.

Aan	het	einde	van	de	training	heeft	het	bestuur
ook	nog	met	dhr.	Jonker	om	tafel	gezeten.	Met
als	doel	de	besturing	van	de	school	te
optimaliseren.

We	kunnen	terugkijken	op	een	geslaagd
trainingsweekend	en	gaan	ervan	uit	dat	het	zal
bijdragen	tot	verbeteringen	binnen	onze
school.

Vertrouwenspersoon
Problemen	van	onze	leerlingen	nemen	we
serieus.	De	leerkracht	en	schoolleider	zijn
altijd	het	eerste	aanspreekpunt	voor
leerlingen.	Daarnaast	zijn	leerlingen	ook
welkom	bij	de	vertrouwenspersoon.	Bij
haar	kunnen	leerlingen	terecht	bij
meldingen	en	klachten	over	bijvoorbeeld
ongewenste	omgangsvormen	(seksuele
intimidatie,	pesten,	discriminatie,	agressie
en	geweld).	De	vertrouwenspersoon
vertelt	over	de	procedure	en	helpt	de
leerling	waar	nodig.

Naast	de	leerlingen,	is	onze
vertrouwenspersoon	er	uiteraard	ook	voor
ouders	en	personeel.	Overleg	met	de
vertrouwenspersoon	kan	mondeling,	na
het	maken	van	een	afspraak,	of
schriftelijk.	Vertrouwelijkheid	en	privacy
zijn	gewaarborgd.

Contact
Margot	van	Korlaar
Tel.:	0047	953	07	847
E-mail:	vertrouwenspersoon@ntc-
noorderlicht.org

Mocht	de	afhandeling	van	een	klacht
binnen	de	school	niet	leiden	tot	een
bevredigende	oplossing,	dan	kunnen
ouders	een	beroep	doen	op	de
Klachtencommissie	van	de	Vereniging
Bijzondere	Scholen.	Wanneer	de	klacht
betrekking	heeft	op	mogelijke	intimidatie	of
misbruik	dient	de	vertrouwensinspecteur
van	de	Nederlandse	Onderwijsinspectie	te
worden	ingeschakeld.	Meer	informatie	is
te	vinden	op	www.stichtingnob.nl/over-
nob/klachtenregeling.

Contactinformatie
Dit	schooljaar	hanteren	we	voor	alle	groepen	nieuwe	mailadressen.	Voor	de	volledigheid,
vindt	u	hieronder	een	overzicht	van	alle	e-mailadressen:

Schoolleider	en	leerkrachten
Schoolleider	(Floortje	Huinink):	schoolleider@ntc-noorderlicht.org
Groep	1-2:	groep1-2@ntc-noorderlicht.org
Groep	3:	groep3@ntc-noorderlicht.org
Groep	4-5:	groep4-5@ntc-noorderlicht.org
Groep	6-7:	groep6-7@ntc-noorderlicht.org
Groep	8:	groep8@ntc-noorderlicht.org
Groep	VO:	groepvo@ntc-noorderlicht.org

Bestuur
Voorzitter	(Kirsten	van	Hofwegen):	voorzitter@ntc-noorderlicht.org
Secretaris	(Evelyne	Spruit):	secretaris@ntc-noorderlicht.org
Penningmeester	(Filip	Askvig):	penningmeester@ntc-noorderlicht.org
Activiteiten	(Floortje	Huinink):	activiteiten@ntc-noorderlicht.org
Communicatie	(Aniek	Schalkoort):	communicatie@ntc-noorderlicht.org

Overig
Vertrouwenspersoon	(Margot	van	Korlaar):	vertrouwenspersoon@ntc-noorderlicht.org
Bibliotheek	(Nele	de	Vos	+	Julie	Lawson):	bibliotheek@ntc-noorderlicht.org

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	communicatie@ntc-

noorderlicht.org	toe	aan	uw	adresboek.
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