
19	sept. Prinsjesdag

24	sept. Wandelmiddag

3/4	okt. Herstvakantie

24	okt. Algemene	Ledenvergadering	(ALV)

Wie	 wil	 ons	 dit	 jaar,	 samen	 met	 de	 Nederlandse	 Club,
helpen	 bij	 het	 organiseren	 van	 het	 sinterklaasfeest?	 Hét
jaarlijkse	evenement	waar	veel	kinderen	naar	uit	kijken.	We
hebben	 uw	 hulp	 hard	 nodig	 om	 het,	 ook	 dit	 jaar,	 tot	 een
groot	succes	te	maken.

Wilt	u	meehelpen,	 laat	het	dan	weten	op	activiteiten@ntc-
noorderlicht.org.
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Welkom	(terug)
Beste	ouders,

Ik	zeg	jullie:	“de	zomervakantie	is	voorbij	gevlogen”.	Ik	hoop	in	ieder	geval	dat	iedereen	een	fijne
vakantie	heeft	gehad.	Graaf	wil	 ik	jullie	(terug)	welkom	heten	op	onze	Nederlandse	school.	De
jaarplanning	is	uitgeschreven,	de	bibliotheek	is	op	orde	gebracht	en	de	eerste	les	is	 inmiddels
achter	 de	 rug.	 Met	 andere	 woorden,	 het	 schoolteam	 staat	 klaar	 om	 jullie	 kinderen	 iedere
dinsdagmiddag	Nederlandse	les	te	geven.	

Tijdens	de	zomermaanden	hebben	wij	als	school	natuurlijk	niet	stilgezeten,	want	wij	moesten	op
zoek	naar	heel	wat	nieuwe	leerkrachten.	Geen	gemakkelijke	taak	voor	een	Nederlandse	school
in	het	buitenland,	maar	gelukkig	hebben	we	alle	posities	weer	kunnen	vullen.	Tijdens	de	eerste
teamvergadering	viel	mij	meteen	het	enthousiasme	binnen	het	nieuwe	team	op.	En	dat	geeft	mij
als	schoolleider	heel	veel	zin	om	er,	samen	met	het	team,	een	fantastisch	jaar	van	te	maken.

Daarnaast	hebben	we	gedurende	de	vakantie	heel	wat	 inschrijvingen	ontvangen	voor	groep	1
en	2.	We	hebben	deze	twee	groepen	dan	ook	moeten	splitsen.	Hierdoor	heeft	onze	school	nu
niet	 één	maar	 twee	 kleutergroepen.	 Leuk!	 Echter,	 de	 groepen	 zijn	 nu	 dusdanig	 groot	 dat	we
genoodzaakt	zijn	een	leerlingenstop	in	te	voeren	voor	deze	twee	klassen.	Hetzelfde	geldt	voor
groep	5/6.	Nieuwe	aanmeldingen	voor	deze	groepen	zullen	op	een	wachtlijst	worden	geplaatst.

Via	deze	weg	wil	 ik	graag	alle	 leerlingen	en	leerkrachten	heel	veel	succes	wensen	bij	de	start
van	het	nieuwe	schooljaar!

Groeten,
Sari	Verachtert

Nieuwe	leerlingen
Wij	verwelkomen	graag	volgende
leerlingen	voor	het	nieuwe
schooljaar:
Groep	1

Jasmijn
Louis
Leander
Dide
Liv
Matilda
Oskar
Mali
Nathanael

Groep	2
Selma
Lise
Signe
Sondre
Martin
Jens

Groep	3
Anne

Volg	ons	op	Facebook
Bent	u	a	lid	van	onze	besloten	Facebook	pagina?	Dit
is	een	groep	voor	alle	NTC	Het	Noorderlicht	ouders,
leerkrachten,	 onder-wijsassistenten,	 bestuursleden
en	 natuurlijk	 voor	 de	 schoolleider.	 Het	 doel:
uitwisselen	van	informatie,	het	stellen	van	vragen	en
het	creëren	van	een	besloten	platform.

Nog	geen	lid?	Meld	u	dan	snel	en	aan	en	blijf	op	de
hoogte	 van	 alles	 wat	 er	 zich	 afspeelt	 op	 de
Nederlandse	school.

https://www.facebook.com/groups/372334283161979/

Een	beetje	hulp	doet	wonderen
Aan	alle	kinderen	wordt	wekelijks	huiswerk	meegegeven.	Dit	doen	wij	omdat	het	aantal	lesuren
NTC-onderwijs	 beperkt	 is.	 Naast	 de	 drie	 uur	 lestijd	 is	 huiswerk	 daarom	 een	 noodzakelijke
aanvulling.	De	bedoeling	is	dat	kinderen	hun	huiswerk	zoveel	mogelijk	zelfstandig	kunnen	doen.
In	de	onderbouw	is	het	echter	raadzaam	als	ouders	hun	kinderen	hierin	kunnen	begeleiden.
	
Naarmate	 de	 leerlingen	 langer	 in	 het	 buitenland	 zijn,	 komen	 ze	 minder	 in	 aanraking	 met	 de
Nederlandse	 taal.	 Wij	 vinden	 het	 dan	 ook	 belangrijk	 dat	 de	 kinderen	 thuis	 Nederlandstalige
boeken	 en	 tijdschriften	 lezen.	 Daarnaast	 wordt	 het	 kijken	 naar	 Nederlandse	 en	 Vlaamse
televisieprogramma’s	(bijvoorbeeld	via	het	internet)	zeer	aanbevolen.	Wij	rekenen	erop	dat	u	dit
als	ouder	ook	stimuleert.
	
Weet	 dus	 dat	 een	 beetje	 hulp	 wonderen	 doet.	 Mocht	 blijken	 dat	 een	 huiswerkopdracht	 niet
duidelijk	is,	neem	dan	gerust	contact	op	met	de	leerkracht.

Vrijwilliger	3.0
Het	 bestuur	 is	 op	 zoek	 naar	 een	 vader	 of
moeder	 met	 ICT-kennis	 en	 -vaardigheden.
Iemand	die	het	leuk	zou	vinden	om	ons	van
tijd	 tot	 tijd	 te	 helpen	 bij	 bijvoorbeeld	 Office
365-gerelateerde	vragen	of	bij	het	kiezen	en
aanschaffen	van	nieuwe	apparatuur.

U	 hoeft	 niet	 deel	 te	 nemen	 aan	 vergade-
ringen	 en	 het	 kost	 niet	 veel	 tijd.	 We	 willen
echter	graag	 iemand	 in	ons	midden	waarbij
we	met	onze	ICT-vragen	terecht	kunnen.

Wilt	 u	 helpen?	 Neem	 dan	 contact	 op	 met
Aniek	Schalkoort
(communicatie@ntc-nooderlicht.org)

Nieuwe	lesmethode
Het	 nieuwe	 lesmateriaal	 van	 'Taal	 Actief'
staat	 te	 blinken	 in	 de	 rekken	 van	 onze
bibliotheek.	 De	 schoolleider	 en	 de	 leer-
krachten	 zijn	 er	 erg	 enthousiast	 over	 en
hopen	 dit	 enthousiasme	 te	 kunnen	 delen
met	 de	 leerlingen	 van	 groep	 4	 t/m	 8.	 Het
fijne	 aan	 de	methode	 is	 dat	 elk	 kind	 na	 de
instructie	 op	 zijn	 eigen	 niveau	 kan	 werken.
De	 oefeningen	 zijn	 bijvoorbeeld	 onder-
verdeeld	 in	 sterretjes	 (van	 1	 t/m	 3)	 die	 het
niveau	 van	 de	 oefening	 weergeven.	 Ook
wordt	 het	 leerdoel	 heel	 duidelijk	 weer-
gegeven	 in	 een	 taal	 die	 voor	 de	 leerlingen
duidelijk	 is.	Er	zijn	nóg	meer	voordelen	aan
de	methode	maar	ik	zou	zeggen,	ontdek	het
zelf	 in	 de	 boeken	 en	 schriften	 van	 uw
kinderen.

Namens	het	bestuur
Beste	ouders,
	
Welkom	terug!	We	hopen	dat	jullie	een	fijne	zomer	hebben	gehad	en	dat	de	leerlingen	weer	zin
hebben	om	van	start	te	gaan.
	
Het	bestuur	heeft	deze	zomer	niet	stilgezeten.	Na	het	afscheid	van	wel	vijf	leerkrachten	en	een
heleboel	 nieuwe	 aanmeldingen,	 hebben	 we	 hard	 ons	 best	 moeten	 om	 samen	 met	 Sari	 het
leerkrachtenteam	rond	te	krijgen.	We	zijn	heel	blij	dat	dit	is	gelukt.
	
Daarnaast	hebben	we	flink	met	dozen	gesjouwd	om	al	het	nieuwe	lesmateriaal	voor	groep	4	t/m
8	van	het	postkantoor	naar	school	te	verplaatsen.	Vervolgens	is	al	het	materiaal	met	behulp	van
Julie	en	Nele	ingevoerd	in	het	bibliotheeksysteem.	Alles	was	op	tijd	klaar	en	de	dames	van	de
bieb	hebben	er	zin	in	om	de	leerlingen	komend	jaar	van	nieuwe	leesboeken	te	voorzien.
	
Voor	de	vakantie	hebben	we	ook	afscheid	moeten	nemen	van	Floortje.	Oók	voor	haar	hebben
we	vervanging	gevonden.	Edwin	Kemna,	vader	van	Floor	en	Roos	(groep	7	en	4),	gaat	de	rol
van	bestuurslid	activiteiten	overnemen.	Bij	deze	welkom	aan	Edwin	en	veel	succes	gewenst,	we
zijn	heel	blij	dat	je	het	bestuur	komt	versterken.
	
Het	 bestuur	 is	 de	 komende	 tijd	 bezig	 met	 de	 voorbereidingen	 op	 de	 Algemene	 Leden-
vergadering	en	het	opstarten	van	alle	activiteiten	voor	het	komende	jaar.	We	hebben	er	zin	in!
	
Namens	het	bestuur,
Kirsten	van	Hofwegen

Sinterklaas	zoekt	hulp

Contactinformatie
Schoolleider	en	leerkrachten
Schoolleider	(Sari	Verachtert):	schoolleider@ntc-noorderlicht.org
Groep	1	(Britt	Vervoerd):	groep1@ntc-noorderlicht.org
Groep	2	(Perla	Remouchamps	+	Aniek	Schalkoort):	groep2@ntc-noorderlicht.org
Groep	3	(Thijs	van	Velzen):	groep3@ntc-noorderlicht.org
Groep	4	(Marina	Bojang):	groep4@ntc-noorderlicht.org
Groep	5-6	(Francesca	Wiersma	+	Sien	van	Tol):	groep5-6@ntc-noorderlicht.org
Groep	7-8	(Harm	Pieters):	groep7-8@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	(Edwin	Kemna):	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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