
Thuisonderwijs
	Inmiddels	hebben	we	4	weken	thuisscholing	achter	de	rug.
We	realiseren	ons	dat	het	voor	ouders	een	hele	uitdaging	is
om	de	begeleiding	hiervan	met	thuiswerken	te	combineren.
Hoe	hebben	we	de	afgelopen	weken	met	elkaar
vormgegeven?	Er	zijn	Skype-sessies	gehouden,	er	is
gebruikgemaakt	van	instructiefilmpjes,	gewerkt	met	de	online
software	van	de	verschillende	lesmethodes,	er	zijn

knutselwerkjes,	videoboodschappen,	werkbladen,	quizjes,	luisterboeken,	leestips	en	nog	veel
meer	aangeboden.	Ik	ben	trots	op	hoe	alle	partijen	-	leerkrachten,	ouders	ėn	leerlingen	-	zich
aan	deze	uitzonderlijke	situatie	als	gevolg	van	de	coronacrisis	hebben	aangepast.
Op	dit	moment	is	zoals	eerder	gemeld	nog	onduidelijk	of	en	hoe	de	school	na	de	Paasvakantie
weer	(deels)	kan	worden	opgestart.	U	ontvangt	hierover	nog	bericht	van	ons.	Vast	staat	wel	dat
wij	hopen	alle	leerlingen	weer	snel	gezond	op	school	terug	te	zien!
Via	de	mail	heb	ik	Bente	Askvig	(groep	7)	een	aantal	vragen	gesteld	over	hoe	zij	de
thuisscholing	ervaart.	Omdat	wij	toch	wel	heel	nieuwsgierig	zijn	naar	hoe	het	onze	leerlingen
vergaat.	Dit	vindt	Bente	ervan:
1)	Wat	vind	je	van	thuis	les	krijgen?	Leuk,	want	dan	kan	ik	nog	steeds	leren,	terwijl	ik	gewoon
thuis	ben
2)	Hoe	ziet	jullie	dag	eruit?	Doordeweeks	moet	ik	me	om	9	uur	melden	bij	de	leerkrachten	van
de	Noorse	school.	Ik	heb	best	wel	wat	huiswerk	voor	de	Noorse	school,	dus	maak	ik	een
planning	voor	de	dag,	wanneer	ik	wat	moet	doen.	Dan	doe	ik	een	beetje	huiswerk,	en	meestal
doen	we	daarna	een	wandeling	met	mijn	broertjes.	Na	de	lunch	doe	ik	dan	de	rest	van	mijn
huiswerk.
3)	Op	welke	plek	werk	je	aan	school?	Op	mijn	kamer,	want	in	de	woonkamer	is	het	een	beetje
druk	met	mijn	broertjes	en	vind	ik	het	moeilijk	om	mijn	huiswerk	te	maken
4)	Wat	mis	je	het	meest	nu	je	niet	meer	naar	school	gaat?	Mijn	vriendinnen
5)	Heb	je	liever	thuis	les	of	op	school?	Op	school,	want	dan	kan	ik	mijn	vriendinnen	zien	en
mee	spelen.	Thuis	les	is	in	het	begin	leuk,	maar	wordt	wel	een	beetje	saai.

Bente,	ontzettend	bedankt	voor	je	medewerking!

Schaatsen	Hamar
Op	zaterdag	29	februari	zijn	wij	met	de	school	naar	het	WK
schaatsen	in	Hamar	geweest.	Dit	was	een	ontzettend	leuke
dag	voor	jong	en	oud!	Rond	10	uur	in	de	ochtend	hadden	de
meeste	ouders	en	leerlingen	zich	verzameld.	Het	was	fijn	dat
we	op	een	staanplek	zaten	waar	we	ook	konden	zitten.
Iedereen	heeft	fanatiek	de	schaatsers	gesupport!	Een	aantal
ouders	had	gezorgd	voor	Nederlandse	versnaperingen	en	een
aantal	leerlingen	hebben	iedereen	kleurijk	geschminkt	met	Nederlandse	en	Noorse	vlaggen	en
dit	prachtige	spandoek	gemaakt!	Het	was	een	zeer	geslaagde	dag!

Website Facebook LinkedIn

Nieuwsbrief	NTC	Het	Noorderlicht Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief
2019/20202019/2020

Agenda
6	t/m	19
april Paasvakantie

25	april Koningsdag

28	april Koningsspelen	(Alternatief	programma
thuis)

30/31	mei Kamp	(afgelast)
16	juni Laatste	schooldag

Kijk	voor	de	complete	jaarplanning	op	onze	website.

Welkom
De	 afgelopen	 weken	 zijn	 anders	 voorbij
gegaan	dan	wij	gewend	zijn	en	dat	allemaal
vanwege	 het	 coronavirus.	 Als	 gevolg
daarvan	 is	 de	 school	 is	 al	 sinds	 half	maart
gesloten	 en	 krijgen	 de	 leerlingen
thuisonderwijs.	 Ook	 zijn	 er	 veel
evenementen	 afgelast	waaronder	 het	 kamp
en	 de	 Koningsspelen.	 Dit	 vinden	 we	 erg
jammer,	 maar	 is	 in	 de	 huidige	 situatie	 niet
realistisch.	 Wel	 hopen	 we	 een	 uitgebreide
afsluiting	 van	 het	 schooljaar	 te	 kunnen
organiseren	op	16	juni.	
Vanaf	 maandag	 27	 april	 gaan	 de	 Noorse
scholen	weer	 open	 voor	 de	 klassen	 1-4	 op
voorwaarde	 dat	 de	 situatie	 de	 positieve	 lijn
blijft	 volgen.	 Het	 is	 nog	 niet	 duidelijk
wanneer	 onze	 school	 weer	 (deels)	 open
kan.	 Zo	 lang	 we	 niet	 fysiek	 naar	 school
kunnen,	 continueren	 we	 het
afstandsonderwijs	 zoals	 we	 dat
de	afgelopen	weken	hebben	gedaan.	
Tot	 die	 tijd	 zijn	 hier	 een	 paar	 tips	 om	 te
gebruiken	voordat	de	school	weer	begint:

Samen	lezen!	Elkaar	voorlezen	en	praten
over	 het	 boek.	 Lezen	 positief
ondersteunen	door	complimentjes.
De	app	VakantieBieb.	Deze	app	is	gratis
en	toegankelijk	voor	iedereen.
Samen	 koken.	 Lees	 samen	 het
Nederlandse	 recept,	 maak	 een
Nederlands	 boodschappenlijstje	 en
stippel	het	plan	uit	in	het	Nederlands.
Nederlandse	 kinderprogramma’s	 als
SchoolTV	 en	 Juf	 Roos	 bekijken	 en
luisterboeken	luisteren.
(Video)bellen	met	Nederlandse	familie	en
vrienden.	 Misschien	 kun	 je	 een
klasgenoot	 van	 de	 Nederlandse	 school
bellen?

Voor	de	uitbraak	van	het	coronavirus	zijn	er
ook	 andere	 dingen	 gebeurd.	 Zo	 is	 er	 een
wisseling	 geweest	 in	 het	 bestuur,	 zijn	 we
met	een	groep	ouders	en	leerlingen	naar	het
WK	schaatsen	 in	Hamar	geweest	en	zijn	er
op	 school	 Cito-	 en	 AVI-toetsen	 afgenomen.
En	 is	het	natuurlijk	Pasen	geweest,	 ik	hoop
dat	 iedereen	 ondanks	 de	 situatie	 toch	 hele
gezellige	dagen	heeft	gehad!

Groetjes,	Kayleigh	van	Rijn.
	

Het	bestuur
Zoals	 iedereen	 vast	 wel	 heeft	 vernomen,
heeft	Evelyne	Spruit	het	bestuur	verlaten.	Zij
is	 eind	 maart	 met	 haar	 gezin	 weer	 naar
Nederland	 vertrokken.	 Evelyne	 was	 niet
alleen	 onze	 secretaris	 binnen	 het	 bestuur.
Zo	 zat	 ze	 regelmatig	 in	 de	 bibliotheek	 en
was	zij	vorig	jaar	lid	van	de	kampcommissie.
Wat	 heeft	 zij	 veel	 voor	 de	 school	 gedaan!
We	zullen	haar	gaan	missen,	maar	wensen
haar	 ook	 een	 hele	 mooie	 tijd	 terug	 in
Nederland.
Daarnaast	 zijn	 er	 (sinds	 de	 laatste
nieuwsbrief)	 3	 nieuwe	 vrijwilligers
opgenomen	in	het	bestuur!
	

Even	voorstellen..
Hoi,	ik	ben	Karel.	Getrouwd	met	Fleur	en
papa	van	Marcus	van	6	en	Simon	van	4.
Marcus	zit	in	groep	3	en	Simon	gaat	in
augustus	op	de	Nederlandse	school
beginnen.	In	2011	zijn	Fleur	en	ik	naar
Noorwegen	verhuisd,	in	eerste	instantie	met
het	idee	na	twee	jaar	terug	naar	Nederland
te	gaan.	Maar	na	inmiddels	bijna	negen	jaar,
lijken	we	toch	aardig	gesetteld	hier.	We
wonen	in	Gjettum	en	vooral	de	combinatie
van	de	natuur	in	de	directe	omgeving	en
Oslo	nabij,	bevalt	ons	enorm.	Doordeweeks
naar	Vækerø,	waar	ik	werk	als
teammanager	en	milieuadviseur	bij	Sweco,
en	in	het	weekend	de	Kolsåstoppen,	"onze
berg",	op	of	even	op	de	fiets	naar	het	strand
bij	Sandvika.	Het	ziet	ernaar	uit	dat	we	nog
wel	even	blijven:)
	

Hallo,	ik	ben	Nicky	Noordhoek,	vanaf	deze
maand	de	nieuwe	secretaris	van	het
bestuur.	Ik	ben	in	2014	naar	Oslo	verhuisd
voor	een	baan	in	internationale	sales.	Niet
veel	later	ontmoette	ik	mijn	huidge	Noorse
vriend	en	nu	wonen	we	samen	met	ons
zoontje	op	het	platteland	van	Lier.	Het	is
volop	genieten	van	de	mooie	natuur	en	de
speelse	vrijheid	voor	kinderen.	Al	blijf	ik	door
de	jaren	heen	stug	volhouden	om	een	beetje
Nederlandse	gezelligheid	en	bourgondisch
genieten	(	ja	ik	ben	een	Limburger)	over	te
brengen	aan	mijn	familie	en	vrienden	hier!
	

Mijn	naam	is	Kayleigh	van	Rijn.	Ik	ben	26
jaar	en	kom	uit	Katwijk,	een	klein	dorpje
vlakbij	Leiden.	Ik	ben	sinds	5	januari	2020
verhuisd	naar	Noorwegen.	De	reden
hiervoor	is	omdat	mijn	vriend	hier	een	baan
aangeboden	heeft	gekregen	als
bedrijfsleider	voor	Hilverda	de	Boer,	een
bloemenbedrijf	uit	Nederland.	Na	een	tijd
over	en	weer	te	vliegen	heb	ik	toch	besloten
ook	hierheen	te	verhuizen.	In	Nederland	was
ik	werkzaam	in	een	kinderopvang.	Ik	heb	dit
met	veel	plezier	gedaan	en	ging	daarom	in
Noorwegen	ook	op	zoek	naar	een	baan
waar	ik	met	kinderen	kon	blijven	werken.
Zodoende	ben	ik	bij	NTC	Het	Noorderlicht
terecht	gekomen.	De	eerste	paar	weken	zijn
voorbij	gevlogen,	ik	heb	het	onwijs	naar	mijn
zin	in!

Contactinformatie
Schoolleider	en	leerkrachten
Schoolleider	(Jessica	Wassenaar-	de	Gast):	schoolleider@ntc-noorderlicht.org	
Groep	1	(Sofie	van	Canegem):	groep1@ntc-noorderlicht.org	
Groep	2	(Charlotte	Mbuyi):	groep2@ntc-noorderlicht.org
Groep	3	(Thijs	van	Velzen	en	Perla	Remouchamps):	groep3@ntc-noorderlicht.org
Groep	4	(Maaike	Klompmaker):	groep4@ntc-noorderlicht.org
Groep	5	(Sandra	Koolen):	groep5@ntc-noorderlicht.org
Groep	6-7	(Niels	Vesters):	groep6-7@ntc-noorderlicht.org
Groep	VO	(Barbara	Thonnon	en	Néden	Schram):	groepvo@ntc-noorderlicht.org

Bestuur
Voorzitter	(Kirsten	van	Hofwegen):	voorzitter@ntc-noorderlicht.org
Secretaris	(Nicky	Noordhoek):	secretaris@ntc-noorderlicht.org
Penningmeester	(Christel	Tomaszewski):	penningmeester@ntc-noorderlicht.org
Activiteiten	(Karel	Grootjans):	activiteiten@ntc-noorderlicht.org
Communicatie	(Kayleigh	van	Rijn):	communicatie@ntc-noorderlicht.org

Overig
Vertrouwenspersoon	(Risten	an	Kragt):	vertrouwenspersoon@ntc-noorderlicht.org
Bibliotheek:	bibliotheek@ntc-noorderlicht.org
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