
Welkom	terug!

De	zomervakantie	is	voorbij	en	we	zijn	niet	alleen	weer	terug
op	school,	maar	ook	in	de	klas!	De	laatste	periode	van
het	afgelopen	schooljaar	heeft	veel	van	uw	en	onze	flexibiliteit
gevraagd.	Hartelijk	dank	voor	uw	begrip	en	de	ondersteuning
van	uw	kinderen	bij	het	afstandsonderwijs.	Het	was
bemoedigend	om	te	ervaren	dat	veel	leerlingen	de	online
contactmomenten	met	hun	klasgenoten	en	leerkracht	gewaardeerd	hebben.

Het	nieuwe	normaal...	Andere	lestijden,	een	andere	ingang,	gewijzigde	pauzetijden	en	-locaties,
afspraken	over	het	toiletgebruik,	de	bibliotheek	die	naar	de	klas	komt.	Zo	maar	een	greep	uit	de
maatregelen	als	gevolg	van	de	situatie	rondom	het	coronavirus.	We	blijven	in	nauw	contact	met
OIS	de	ontwikkelingen	volgen	en	passen	voor	uw	en	onze	veiligheid	het	beleid	waar	nodig	aan.

Een	leerzaam	schooljaar	gewenst!

Groeten,
Jessica	Wassenaar-de	Gast	(schoolleider)
	

Besloten	Facebook-pagina	
Bent	u	nog	geen	lid,	dan	kunt	u	via	onderstaande	link	een
lidmaatschapsverzoek	indienen:

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

Sinterklaascommissie	
De	viering	van	Sinterklaas	zal	dit	jaar	waarschijnlijk	door	de
omstandigheden	helaas	niet	op	dezelfde	grootse	manier
kunnen	plaatsvinden.	Wij	vinden	het	jammer	om	deze	traditie
zomaar	voorbij	te	laten	gaan	en	zoeken	naar	mogelijkheden
om	er	met	een	andere	invulling	toch	een	bijzondere	dag	van	te
maken	voor	de	kinderen.	Om	dit	tot	een	succes	te	kunnen
maken,	hebben	we	uw	hulp	nodig.	Als	het	u	leuk	lijkt	om	mee
te	helpen	of	na	te	denken	over	een	invulling	kunt	u	zich
via	activiteiten@ntc-noorderlicht.org	opgeven.	Vermeld	in	het
onderwerp	graag	even	dat	het	om	de	Sinterklaascommissie
gaat.	

Alvast	bedankt!
	

Het	dugnad-schema	voor	dit	schooljaar	is	als	volgt:	

Voorleesmiddag	6	oktober:	groep	VO	
Kerstviering	15	december:	groep	6-8
Carnaval	16	februari:	groep	5
Koningsdag	21	april:	groep	1-2	
Kamp	BBQ	6	juni:	groep	3-4

T.z.t.	nemen	we	contact	op	met	de	betreffende	ouders	om	de	activiteit	voor	te	bereiden.	
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Agenda
25	augustus Eerste	schooldag
15	september Prinsjesdag
22	september Stripweek	(Belgie)
5	oktober Dag	van	de	leraar
6	oktober Kinderboekenweek
29	september	en	20	oktober Herfstvakantie
15	december Kerstviering
22	en	29	december Kerstvakantie

Kijk	voor	de	complete	jaarplanning	op	onze	website.

Welkom
Beste	leerlingen,	ouders	en	leerkrachten,

Welkom	 terug	 op	 school!	 Ik	 hoop	 dat	 jullie
allemaal	een	fijne	vakantie	hebben	gehad	en
klaar	zijn	om	weer	 te	beginnen.	Wat	 fijn	om
iedereen	weer	te	zien	na	zo’n	lange	periode.
En	helemaal	 fijn	 dat	we	weer	met	elkaar	 in
de	klas	de	lessen	kunnen	volgen	op	OIS.
Jessica	en	ik	hebben	de	afgelopen	maanden
veel	contact	gehad	met	de	schoolleiding	van
OIS	 om	 te	 bespreken	 of	 en	 wanneer	 we
weer	 naar	 school	 konden.	 En	 nu	 we	 weer
naar	 school	 kunnen	 onder	 welke
voorwaarden.	 Dat	 was	 niet	 makkelijk,	 want
naast	 de	 veiligheidsregels	 die	 door	 de
Noorse	 overheid	 worden	 opgelegd	 voor
scholen,	was	OIS	extra	voorzichtig	met	extra
regels.	 Gelukkig	 hebben	 we	 een	 oplossing
weten	 te	 vinden	 die	 voor	 alle	 partijen
werkbaar	 is	 en	 hopen	 we	 dat	 het	 de
komende	 tijd	 steeds	 beter	 gaat	 en	 we	 de
lestijden	op	termijn	kunnen	verlengen.
	
We	starten	dit	jaar	met	55	leerlingen	en	een
leerkrachtenteam	 met	 bekende	 gezichten.
Er	 zijn	 twee	 ‘nieuwe’	 leerkrachten
toegevoegd	 aan	 het	 vaste	 team.	 Paul	 was
bij	 vele	 al	 bekend	 als	 invallleerkracht	 en	 is
dit	 jaar	 vaste	 kracht	 voor	 groep	 4	 en	 Perla
heeft	 weer	 wat	 meer	 tijd	 naast	 haar
opleiding	 en	 geeft	 dit	 jaar	 les	 aan	 groep	 5.
Ook	 zijn	 er	 deze	 zomer	 drie	 nieuwe
invalleerkracht	aangenomen,	Néden,	Romée
en	 Wietske,	 en	 verwachten	 we	 er	 in	 de
komende	weken	nog	een	aan	te	nemen.	
	
	

De	 eerste	 activiteiten	 zijn	 ook	 al	 weer
gepland.	 We	 hebben	 eind	 september	 een
nieuwe	 activiteit	 in	 samenwerking	 met	 de
Belgische	ambassadeur	in	het	kader	van	de
stripweek.	 Binnenkort	 zal	 bekend	 worden
wat	 we	 die	 middag	 precies	 gaan	 doen.	 En
verder	 zal	 er	 tijdens	 de	 kinderboekenweek
weer	 een	 voorleesmiddag	 worden
georganiseerd.	 Andere	 activiteiten	 zoals
Sinterklaas	 en	 Kerst	 staan	 wel	 op	 de
kalender,	maar	de	 tijd	zal	ons	 leren	hoe	we
deze	kunnen	vormgeven.

Wij	 hebben	 er	 in	 ieder	 geval	 veel	 zin	 in	 er
weer	een	mooi	schooljaar	van	te	maken	met
zijn	allen!
	
Groeten	namens	het	bestuur,
	
Kirsten	van	Hofwegen	(voorzitter)
	

De	leerkrachten
Het	nieuwe	schooljaar	is	weer	begonnen!	Onze	leerkrachten	stellen	zich	graag
aan	uw	voor.	

Leerkracht	groep	1

Hoi	ik	ben	Sofie,	ik	ben	jurist	en	ga	in	mijn	vrije	tijd	graag	creatief	met	taal	aan
de	 slag.	 Zo	 schrijf	 ik	 liedjesteksten	 voor	 JamaisVu	 vzw,	 waarvan	 ik	 ook
voorzitter	 ben	 en	 waarmee	 we	 musicalkampen	 organiseren	 in	 de
zomermaanden.	De	zomer	is	dus	steeds	gevuld	met	muziek,	toneel	en	dans	en
een	 hoop	 amusement	 als	 animator.	 In	 januari	 startte	 ik	 met	 het	 geven	 van
huiswerkbegeleiding	 en	 privéles	 Nederlands,	 geweldig	 om	 de	 link	 met	 het
Nederlands	te	behouden,	zelfs	zo	ver	weg	van	huis.	Verder	ben	ik	gids	in	Oslo
en	België	en	strek	ik	graag	de	benen	op	de	ijsbaan.

Corona	 heeft	 voor	 een	 bijzonder	 voorjaar	 gezorgd,	 ook	 op	 de	 Nederlandse
school.	 Online	 lesgeven,	 werkt	 dat	 echt?	 De	 eerste	 digitale	 les	 was	 wat
wennen,	 vooral	wat	betreft	 de	 infrastructuur:	microfoon	aan/uit,	 scherm	delen,
Teams/Zoom/Skype	testen,	etc.	Mekaar	terug	zien,	op	computerscherm	of	niet,
voelde	 wel	 heel	 vertrouwd	 aan.	 We	 hebben	 een	 leuke	 (digitale)	 tijd	 gehad:
samen	een	babbel	slaan,	een	prentenboek	 lezen	of	een	 tekening	maken	voor
een	 klasgenoot	 en	 deze	 digitaal	 afgeven,	 we	 deden	 het	 allemaal.	 In	 groep	 1
was	 de	 hulp	 van	 de	 ouders	 aan	 de	 andere	 kant	 van	 het	 scherm	 wel
noodzakelijk.	Nog	 eens	 een	 dank	 je	wel	 aan	 alle	mama's	 en	 papa's	 die	mee
"zoomden"	 en	 die	 ook	 buiten	 de	 digitale	 lessen	 met	 hun	 zoon/dochter	 een
dierentuin	 namaakten,	 rijmslangen	 verzonnen	 en	 koffers	 vulden	 met
vakantiespullen	die	beginnen	met	een	T,	S	of	...
	

Leerkracht	groep	2

Ik	 ben	 Eelke,	 34	 jaar	 en	 woon	 sinds	 begin	 dit	 jaar	 in	 Oslo.	 Ik	 heb
neurowetenschappen	 gestudeerd	 en	 ben	 bezig	 mijn	 promotietraject	 af	 te
ronden.	Naast	 het	 onderzoek	heb	 ik	 een	grote	 interesse	 voor	 onderwijs,	 voor
zowel	het	 lesgeven	als	de	ontwikkeling	van	onderwijs.	Met	veel	plezier	geef	 ik
dan	ook	les	nu	aan	groep	2	van	het	NTC.	Ik	ben	afgelopen	april	begonnen	toen
juf	Charlotte	met	 zwangerschapsverlof	 ging.	Dat	was	 een	 gek	moment	 om	 te
beginnen	 omdat	 er	 thuisonderwijs	 werd	 gegeven	 en	 de	 kinderen	 ineens	 een
nieuwe	 juf	 hadden	 die	 ze	 niet	 in	 het	 echt	 konden	 zien.	 Ik	 was	 dan	 ook	 blij
verrast	hoe	goed	de	kinderen	meededen	tijdens	de	zoom-lessen.	
Na	een	ontspannen	zomer	met	verschillende	wandel-,	 fiets-	en	kampeertripjes
heb	ik	erg	veel	zin	om	weer	met	een	nieuwe	groep	te	starten	en	de	ontwikkeling
van	de	kinderen	mee	te	maken.	
	

Leerkracht	groep	3

Mijn	 naam	 is	 Thijs	 van	 Velzen,	 ik	 ben	 43	 jaar	 en	 sinds	 5	 jaar	 woonachtig	 in
Oslo.	Ook	 geef	 ik	 alweer	 5	 jaar	 les	 op	 onze	 school	 dus	 gaat	 dit	 alweer	mijn
zesde	jaar	aan	“groep	3”	worden.	Ik	ben	zelf	vader	van	een	jongetje,	hij	is	nu	3
jaar	oud	en	sinds	kort	van	een	meisje	(12	weken).
	
Ik	 werk	 als	 projectmedewerker	 voor	 een	 firma	 dat	 adviseert	 in	 o.a.	 de
zalmkwekerij	(hoe	Noors	kan	het	zijn..)	en	ik	heb	gelukkig	de	mogelijkheid	om
het	werk	bij	de	Nederlandse	school	te	kunnen	combineren.	Verder	reis	ik	graag
en	maak	ik	graag	een	wandeling	of	langlauftocht	in	de	(Noorse)	natuur.
	

Leerkracht	groep	4

Hallo,	ik	heet	Paul	Issa-Epe,	ik	ben	42	jaar	en	woon	sinds	5	jaar	in	Noorwegen.
Ik	werk	al	lange	tijd	in	het	voortgezet	onderwijs	als	docent	Frans.	In	Nederland
in	de	onderbouw	HAVO-VWO,	hier	in	Noorwegen	op	een	’Ungdomsskole’.
Misschien	 dat	 jullie	me	 al	 eens	 hebben	 gezien	 op	 het	 NTC,	 want	 ik	 heb	 het
afgelopen	anderhalf	jaar	wel	eens	ingevallen.	Ik	vind	het	heel	leuk	en	leerzaam
om	 ook	 eens	met	 de	 ’kleintjes’	 te	 werken.	 Een	 heel	 verschil	met	 pubers,	 het
vraagt	een	hele	andere	aanpak.	Dit	jaar	heb	ik	groep	4	en	ik	heb	er	veel	zin	in
om	iets	op	te	kunnen	bouwen	met	een	vaste	groep.
Tot	ziens!
	

Leerkracht	groep	5

Beste	 Ouders,	 velen	 van	 jullie	 kennen	 mij	 al	 van	 voorgaande	 jaren	 als
leerkracht	groep	2,	assistent	groep	3	en	schoolleider.	Mijn	naam	is	Perla	en	dit
jaar	geef	ik	les	aan	groep	5.	
Vorig	schooljaar	ben	ik	begonnen	aan	de	opleiding	leerkracht	Nederlandse	taal
van	de	PABO.	Volgend	jaar	zal	deze	opleiding	afgerond	zijn.	Ik	vind	het	leuk	om
de	 stof	 van	 de	 opleiding	 toe	 te	 passen	 in	 de	 klas.	 De	 opleiding	 geeft	 me
handvaten	 en	 sturing	 in	 het	 onderwijzen	 en	 er	 worden	 veel	 creatieve
voorbeelden	gegeven	mbt	didactiek.	Ik	kijk	ernaar	uit	om	met	nieuwe	inzichten
samen	te	werken	met	de	leerlingen.
Sinds	maart	stond	mijn	opleiding	een	tijdje	stil	net	als	voor	mij	als	assistent,	de
lessen	 op	 de	 NTC	 Het	 Noorderlicht.	 Thijs	 (groep	 3)	 en	 ik	 hebben	 samen
nagedacht	 hoe	 de	 lessen	 online	 vorm	 te	 geven	 en	 zo	 zijn	 we	 tot	 wat	 leuke
nieuwe	 vormen	 gekomen.	 Maar,	 fijner	 is	 het	 dat	 we	 op	 de	 locatie	 van	 start
konden	gaan.	
Na	een	lange	zomer	aan	de	westkust	van	Noorwegen	en	in	zonnig	Nederland
beginnen	we	met	frisse	zin	aan	het	nieuwe	schooljaar!
	

Leerkracht	groep	6-8:

Hei,	mijn	naam	is	Niels	Vesters	en	woon	met	mijn	vrouw	en	2	dochters	in	Ski.
Wij	wonen	met	 een	 onderbreking,	 nu	 15	 jaar	 in	Noorwegn.	 Ik	 ben	 in	 februari
begonnen	als	leerkracht	op	het	Noorderlicht.	Niet	lang	na	mijn	start	werden	we
overvallen	door	Corona.	Een	hele	nieuwe	situatie	heeft	onze	creativiteit	op	de
proef	gesteld,	maar	gelukkig	zijn	de	lessen	door	kunnen	gaan	met	behulp	van
Skype.	Nu	gaan	we	weer	echt	'live'	beginnen.	Ik	kijk	er	naar	uit	om	de	leerlingen
van	groep	8	terug	te	zien	en	de	leerlingen	van	groep	6	te	mogen	verwelkomen
in	een	nieuwe	groep.
	

VO-leerkracht:	

Mijn	naam	is	Barbara	Thonnon	en	ik	ben	de	leerkracht	van	de	VO-groep.	Ik	vind
het	heel	fijn	mijn	leerlingen	terug	in	de	klas	te	zien.	
De	 VO-leerlingen	 waren	 erg	 flink	 tijdens	 de	 online-begeleiding	 in	 corona-tijd,
toch	verkies	ik	de	interactie	en	dynamiek	in	de	klas.	
Ik	ben	afkomstig	uit	Vlaanderen	en	woon	nu	2,5	jaar	in	Noorwegen,	Krokkleiva
aan	het	Tyrifjord.	
Naast	het	lesgeven	op	het	NTC	werkt	ik	ook	als	privé	leerkracht	voor	Lingu	en
als	'avløser'	/	extra	help	voor	de	boeren.	In	de	lammertijd	en	in	de	zomer	vind	je
me	tussen	de	schapen	in	de	bergen.	
Dit	 schooljaar	 is	 de	 VO-groep	 een	 klein	 groepje	 van	 2	 leerlingen...	 dat	 gaat
gezellig	worden	:-)
En	 ik	 hoop	 dat	 hun	 namen	 af	 en	 toe	 onder	 een	 verslagje	 in	 de	 nieuwsbrief
mogen	verschijnen.	
	

	

Contactinformatie
Schoolleider	en	leerkrachten
Schoolleider	(Jessica	Wassenaar-	de	Gast):	schoolleider@ntc-noorderlicht.org	
Groep	1:	Sofie	van	Canegem	(groep1@ntc-noorderlicht.org)
Groep	2:	Eelke	Brouwers	(groep2@ntc-noorderlicht.org)
Groep	3:	Thijs	van	Velzen	(groep3@ntc-noorderlicht.org)
Groep	4:	Paul	Issa-Epe	(groep4@ntc-noorderlicht.org)
Groep	5:	Perla	Remouchamps	(groep5@ntc-noorderlicht.org)
Groep	6-8:	Niels	Vesters	(groep6-8@ntc-noorderlicht.org)
Groep	VO:	Barbara	Thonnon	(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	Kragt):	vertrouwenspersoon@ntc-noorderlicht.org
Bibliotheek:	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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