
"Maar	 kennis	 met..."	 is	 een	 rubriek	 waarin	 we	 iedere
keer	 kennis	 maken	 met	 een	 andere	 leerling.	 In	 deze
derde	editie	is	Stije	Huinink	aan	het	woord.	Een	beetje
bitterzoet,	 want	 Stije	 heeft	 vorige	 week	 dinsdag	 zijn
laatste	les	op	onze	school	gehad.	Deze	zomer	verhuisd
hij,	 samen	met	 zijn	 familie,	 terug	 naar	Nederland.	Wij
wensen	hem	veel	succes,	maar	vooral	veel	plezier	op
zijn	nieuwe	school.

Naam:	Stije	Huinink.
Leeftijd:	10	jaar.
Groep:	7.
Ik	woon	in	Noorwegen	sinds:	3	jaar.

Het	leukste	aan	Noorwegen	vind	ik:	Dat	je	er	veel	kunt	skiën	en	schaatsen.	En	dat	ik
naar	een	leuke	school	ging	en	heel	veel	fijne	vriendjes	heb.
Hier	ben	ik	heel	goed	in:	Ik	ben	goed	in	bandy	spelen	en	skiën.
Bijna	niemand	weet	dat:	Ik	heel	erg	cool	ben	
Ik	word	chagrijnig	van:	Als	mensen	boos	op	me	worden.
Dit	doe	ik	graag	in	mijn	vrije	tijd:	Lekker	op	de	bank	grappige	youtube	filmpjes	kijken.
Zoals	Logan	Paul	en	Guava	Juice.
Favoriete	speelgoed:	Fidget	spinner.
Ik	kan	echt	niet	leven	zonder:	Sport.
Hier	kun	je	mij	wakker	voor	maken:	Om	op	vakantie	te	gaan	naar	een	leuk	en	warm
land.
Dit	wil	ik	later	worden:	DJ	(en	dan	natuurlijk	wel	een	beroemde).
Dit	eet	ik	het	liefst:	Spaghetti	met	mama's	saus.
De	mooiste	plek	op	de	wereld	waar	ik	ben	geweest:	China.
De	beste	manier	om	het	weekend	te	beginnen:	Lekker	ontbijten	met	een	croissantje.
Mijn	leukste	herinnering	aan	NTC	Het	Noorderlicht:	Elke	keer	als	we	Kahoot!	doen	in
de	klas...en	als	er	iemand	trakteert.

*Mochten	u	willen	dat	uw	zoon/dochter	ook	eens	in	deze	rubriek	komt	te	staan?	Neem	dan	contact	op	met
communicatie@ntc-noorderlicht.org

Het	weekend	van	17	en
18	 juni	 was	 het	 dan
eindelijk	 zover;	 het
langverwachte	 kamp!
Een	 andere	 locatie	 dit
jaar,	 maar	 wederom
een	 groot	 succes.
Sæteren	Gård	was	voor
één	 weekend	 het
thuishonk	van	NTC	Het
Noorderlicht.	

Voor	 groep	 3	 en	 hoger
begon	 het	 programma
al	op	zaterdag.	Alles	op
het	 kamp	 stond	 in	 het
teken	 van	 het	 thema
‘water’.	 Gelukkig	 was

het	 prachtig	 weer,	 zodoende	 konden	 we	 nóg	 meer	 genieten	 van	 alle	 leuke	 spelletjes	 die
georganiseerd	waren	rondom	dit	natte	thema.	Op	zondag	waren	groep	1	en	2	ook	van	partij.	De
middag	werd	afgesloten	met	een	watergevecht	en	een	barbecue.
	
Via	deze	weg	willen	we	de	kampcommissie	ontzettend	bedenken	voor	al	hun	inzet.		Alles	was
tot	in	de	puntjes	verzorgd	en	het	is	een	prachtig	kamp	geworden!
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Intro
Het	 schooljaar	 is	 ten	 einde	 en	 we	 hebben
nog	 vele	 weken	 zomervakantie	 in	 het
verschiet.	 Heerlijk!!	 Graag	 wil	 ik	 alle
leerkrachten,	 ouders	 en	 bestuursleden
bedanken	voor	de	 tijd	 en	energie	die	 zij	 dit
schooljaar	 weer	 in	 de	 school	 hebben
gestoken.
	
Zoals	 de	 meesten	 al	 wel	 weten	 zal	 het
leerkrachtenteam	er	volgend	schooljaar	heel
anders	 uitzien.	 Gelukkig	 zien	 we	 Muriel	 en
Thijs	weer	terug	en	zullen	zij	dezelfde	groep
overnemen.
	
We	 nemen	 helaas	 afscheid	 van	 Kyane,
Tjitske,	Alexandra,	Micha,	Karen,	Esther	en
Floortje.	Heel	erg	bedankt	voor	jullie	inzet	en
dat	 jullie	 er	 elke	 dinsdag	 weer	 voor	 onze
leerlingen	 waren.	 Ik	 wens	 jullie	 heel	 veel
succes	in	de	toekomst.
	
Dan	 wil	 ik	 als	 afsluiter	 graag	 iedereen	 een
heel	 fijne	 en	 vooral	 warme	 zomervakantie
toewensen!
	
Groeten	en	tot	volgend	schooljaar.
Sari	Verachtert
	

Ouderenquête
Hartelijk	 dank	 voor	 het	 invullen	 van
ouderenquête!	 De	 punten	 waar	 wij	 volgens
jullie	aan	moeten	werken	nemen	we	mee	in
het	 komende	 jaarplan.	Hier	worden	 jullie	 te
zijner	tijd	van	op	de	hoogte	gebracht.

Met	vriendelijke	groeten,
het	bestuur

Eerste	schooldag
Hoewel	het	nog	vele	weken	duurt,	willen	we
u	 er	 wel	 vast	 op	 attenderen	 dat	 we	 op	 29
augustus	weer	van	start	gaan.	Die	dag	zien
we	 alle	 leerlingen	 graag	 terug	 op	NTC	Het
Noorderlicht.
De	lessen	vinden	zoals	gewoonlijk	plaats	op
de	 Oslo	 International	 School	 te	 Bekkestua,
van	15.15	tot	18.15	uur.

Maak	kennis	met...	Stije

NOB	bijscholing
Van	zondag	9	 juli	 tot	 dinsdag	11	 juli	 staat	 de
31ste	NOB	bijscholing	gepland,	met	als	thema
‘in	verbinding’	 in	Egmond	aan	zee.	 Ik	ga	hier
als	schoolleider	voor	het	eerst	aan	deelnemen
en	 heb	 erg	 veel	 zin	 in	 mijn	 bezoek	 aan
Nederland.	Wat	staat	er	mij	 te	wachten?	Een
debat,	 een	 strandfeest,	 een	 onderwijsmarkt,
een	 breed	 aanbod	 aan	 workshops	 en
natuurlijk	 krijg	 ik	 hier	 ook	 de	 kans	 om	 met
andere	 schoolleiders,	 leerkrachten	 en
bestuursleden	 in	contact	 te	komen	en	 ideeën
uit	te	wisselen.

Nieuwe	leerlingen
Wij	verwelkomen	graag	volgende
leerlingen	voor	het	nieuwe	schooljaar:

Jasmijn	Ellen	Hoekstra
Nathanael	van	Laenen
Louis	Lorentzen
Leander	Alvsaker
Dide	Jeremiasse
Daniel	Jensen
Liv	Sorensen
Jens	Askvig
Selma	Malin	Lannoo	Thygesen
Lise	Wassenaar
Anne	Wassenaar
Layla	Betty	Schotten

Kamp

Namens	het	bestuur
De	zomervakantie	 is	begonnen!	Het	bestuur	 is	al	druk	bezig	met	de	voorbereidingen	voor	het
nieuwe	schooljaar;	wat	hebben	we	het	afgelopen	jaar	bereikt	en	waar	gaan	we	op	focussen	het
komende	jaar.	Maar	het	aller	belangrijkste,	wie	gaan	er	lesgeven	en	hoeveel	leerlingen	hebben
we	per	klas.

Zoals	 u	weet	 gaan	 er	 veel	 leerkrachten	 (en	 leerlingen)	weg	 dit	 jaar.	 Uiteraard	 hadden	wij	 dit
graag	anders	gezien,	maar	helaas	is	dit	onvermijdbaar	op	een	NTC	school	die	maar	drie	uur	per
week	 les	 aanbiedt.	 Een	 andere	 reden	 voor	 het	 hoge	 verloop	 is	 dat	 we	 vaak	 werken	 met
leerkrachten	 die	 tijdelijk	 in	 Noorwegen	 verblijven	 of	 dit	 naast	 een	 drukke	 voltijds	 baan	 doen.
Gelukkig	komen	er	ook	ieder	jaar	weer	nieuwe	leerkrachten	voor	terug.	Misschien	heeft	u	in	de
afgelopen	 weken	 al	 wat	 nieuwe	 gezichten	 gezien.	 En	 waar	 er	 nog	 gaten	 zijn,	 doen	 wij	 ons
uiterste	best	om	dit	tijdens	de	komende	weken	op	te	vullen.	Wij	zullen	alle	nieuwe	leerkrachten
en	leerlingen	gezamenlijk	welkom	heten	bij	de	start	van	het	nieuwe	jaar.

Bij	deze	bedankt	het	bestuur	iedereen	die	onze	school	verlaat	voor	alle	inzet.	Wij	wensen	hen
heel	veel	succes	en	plezier	met	nieuwe	banen,	scholen	en	andere	uitdagingen.	Maar	natuurlijk
ook	hartelijk	dank	aan	alle	leerkrachten,	de	schoolleider	en	bibliothecarissen	die	blijven	en	aan
alle	ouders	die	zich	afgelopen	jaar	via	de	dugnad	of	via	een	andere	weg	hebben	ingezet	voor	de
school.	We	hopen	ook	komend	jaar	weer	op	jullie	inzet	te	kunnen	rekenen.

En	voor	alle	leerlingen,	een	hele	fijne	vakantie	gewenst	met	hopelijk	een	tripje	naar	Nederland
of	België	of	misschien	Nederlands	sprekend	bezoek	om	 te	 laten	zien	wat	 jullie	het	afgelopen
jaar	allemaal	hebben	geleerd.
	
Fijne	vakantie!
	
Namens	het	bestuur,
Kirsten	van	Hofwegen

Nederlands	in
de
zomermaanden
Ook	in	de	zomermaanden	is
het	 erg	 belangrijk	 voor	 de
kinderen	 om	 de
Nederlandse	 taal	 op	 peil	 te
houden.	 Hieronder	 vinden
jullie	alvast	enkele	tips:

Kies	een	vast	moment
Het	 is	 aan	 te	 bevelen	 om
ook	 thuis	 de	 Nederlandse
taal	 zoveel	 mogelijk	 te
spreken,	 zelfs	 al	 lukt	 dat
elke	 dag	 maar	 even.	 Kies
een	 dagelijks	 moment	 of
activiteit	 uit,	 zoals	 een
maaltijd	 of	 een
voorleesuurtje,	 waarin	 je
consequent	Nederlands	met
uw	kind	spreekt.
	
(Voor)lezen
Het	 is	 goed	 om	 dagelijks
voor	 te	 lezen	 én	 hierbij	 te
praten	 over	 het	 verhaal,	 de
karakters	 en	 de	 illustraties.
Ook	 als	 uw	 kinderen
eenmaal	 zelf	 kunnen	 lezen
blijft	 voorlezen	 van	 grote
waarde	 voor	 de
(taal)ontwikkeling	 van	 uw
kind.
	
Schrijven
Stimuller	het	schrijven	in	het
Nederlands	 ook	 in	 de
vakantie.	 Laat	 uw	 kinderen
brieven,	 chats	 en	 e-mails
schrijven	 naar	 familie,
vriendjes	 en	 vriendinnetjes
in	Nederland	of	België.
	
Radio
Via	 het	 internet	 kunnen
kinderen	 live	 naar	 de
Nederlandse	 en	 Vlaamse
radio	luisteren.	Zo	blijven	zij
in	 contact	 met	 de
Nederlandse	 of	 Vlaamse
cultuur	 en	 zijn	 ze	 op	 de
hoogte	 van	 de	 laatste
Nederlandse	muziek.
	
Vakantie
Een	 vakantie	 in	 Nederland
of	 België	 is	 uiteraard	 de
ideale	 manier	 om	 uw
kinderen	weer	even	volledig
onder	 te	 dompelen	 in	 de
Nederlandse	taal.
	

Nieuwe	lesmethode
Sinds	de	start	van	mijn	schoolleiderschap	ben	 ik	druk	bezig
geweest	met	het	uitzoeken	van	een	nieuwe	lesmethode	voor
het	 nieuwe	 schooljaar.	 We	 starten	 als	 school	 met	 het
vernieuwen	van	de	lesmethode	voor	groep
4	 t/m	8.	Uiteraard	heb	 ik	dit	niet	alleen	gedaan	en	gelukkig
kunnen	wij	als	NTC	school	ook	steeds	rekenen	op	het	NOB
(Nederlands	Onderwijs	in	het	Buitenland).

Bij	de	zoeken	naar	een	nieuwe	methode	 is	de	beginsituatie
van	de	school	en	de	bestaande	middelen	erg	belangrijk.	De
nieuwe	methode	waarmee	we	mee	aan	de	slag	zullen	gaan
is	de	nieuwste	‘Taal	Actief’.	Hoor	ik	enkele	ouders	zuchten	bij
de	 term	 ‘Taal	 Actief’?	 Niet	 nodig!	 De	 nieuwe	 methode	 is
namelijk	 niet	 te	 vergelijken	met	 de	 oude	methode	waar	we
tot	 nu	 toe	 gebruik	 van	 maakten.	 Enkele	 belangrijke
voordelen:	 goede	 handleiding	 voor	 leerkrachten,
digibordsoftware,	 aantrekkelijke	 prenten,	 oefeningen	 en
spelletjes	voor	de	kinderen	en	bovenal	differentiatie	voor	elk
kind	 (wat	 voor	 ons	 als	 school	 uiteraard	 belangrijk	 is).	 Ook
heeft	 het	 NOB	 van	 deze	 methode	 een	 aangepaste
handleiding	beschreven	voor	alle	NTC	scholen.	Jullie	kunnen
alvast	 eens	 een	 kijkje	 nemen	 op	 de	 website:
https://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Taal/Taal-
actief.htm
	

Contactinformatie
Schoolleider	en	leerkrachten
Schoolleider	(Sari	Verachtert):	schoolleider@ntc-noorderlicht.org
Groep	1-2:	groep1-2@ntc-noorderlicht.org
Groep	3	(Thijs	van	Velzen):	groep3@ntc-noorderlicht.org
Groep	4:	groep4@ntc-noorderlicht.org
Groep	5:	groep5@ntc-noorderlicht.org
Groep	6-7:	groep6-7@ntc-noorderlicht.org
Groep	8:	groep8@ntc-noorderlicht.org
Groep	VO	(Muriel	Bruers):	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:	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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