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 BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S) 
De laatste weken van het schooljaar zijn aangebroken. 
Oudsten van Noorderlicht zijn bezig met de 
voorbereidingen voor hun afscheid, je ziet ze door de 
school lopen met verf, muziek en grote plannen. Af en 
toe gaat er iemand wennen of kennis maken op het 
voortgezet onderwijs.  Op de achtergrond zijn er 
voorbereidingen voor het sterrenfeest op 9 juli en voor 
het volgende schooljaar. Op 1 juli ontvangt u de brief 
met de groepsindeling en de namen van de 
stamgroepsleiders van de nieuwe onderbouw.  Ook 
komen er af en toe al kinderen wennen die volgend 
schooljaar bij ons op school starten. Kortom, altijd weer 
een drukke en tegelijk prachtige periode.  
 

 
 

 TERUGBLIK OUDERAVOND 
 Op de ouderavond van 20 mei hebben we het gehad 
over pesten en hoe we hier als school mee omgaan. Er 
is wat verteld over KiVa, een programma waar we mee 
werken om pesten terug te dringen. Ook werden er tips 
gegeven om je kind thuis te helpen in pestsituaties. Er 
werden mooie vragen gesteld en de sfeer was goed en 
ontspannen. Ouders hebben elkaar beter leren kennen 
en contact gemaakt met mensen die ze nog niet 
kenden. Er werd een PowerPoint die getoond. Marieke 
heeft erbij verteld en Ilse heeft voorbeelden laten zien 
van activiteiten die in de groep plaats vinden. Mocht je 
vragen hebben, stel ze dan gerust.  
Onder leiding van Ellen hebben we vervolgens ervaren 
hoe de kinderen aan kunst kunnen werken en dat 
iedereen trots kan zijn op wat hij maakt, ook ouders!   
 

 
 

 SCHOOLFOTOGRAAF 13 JUNI 
De schoolfotograaf komt 13 juni om alle kinderen op de 
foto te zetten en groepsfoto’s te maken. De kinderen 
zijn 11 en 12 juni vrij, dus zet het vast in je agenda!  

 
 

VRIJDAG 7 JUNI SCHOOLREISJE ONDERBOUW 

10, 11, 12 JUNI 
PINKSTEREN EN STUDIEDAGEN, 
KINDEREN VRIJ 

DONDERDAG 13 
JUNI 

SCHOOLFOTOGRAAF 

MAANDAG 24 
T/M VRIJDAG 28 
JUNI  

PORTRETGESPREKKEN 

VRIJDAG 5 JULI 
JENAPLANKOFFIE MET EDWIN EN 
MARIEKE 

DINSDAG 9 JULI STERRENFEEST EN AFSCHEID GROEP 8 

DONDERDAG 11 
JULI 

WISSELOCHTEND 



 

 

 

    PORTRETTEN 
Maandag 24 juni krijgt je kind weer een portret mee 
naar huis. Alle ouders van kinderen in groep 7 wordt 
gevraagd om op school te komen voor een gesprek.  
 
Voor alle anderen geldt: Je hebt dit jaar een 
startgesprek gehad in september (jongsten mb en bb), 
oktober/november, en vervolgens een gesprek begin 
maart.   
In de week van 24 juni zijn er alleen gesprekken op 
verzoek, dus niet voor iedereen. Als je als ouder iets wil 
bespreken, schrijf je je in. Ook de stamgroepleider kan 
je uitnodigen omdat hij of zij iets met je wil bespreken.   
 
 

 GROEI VAN DE SCHOOL 
Momenteel zijn we bezig met een start voor de 
inrichting van het tweede kleuterlokaal. We starten na 
de zomer met 2 groepen van rond de 16 en rond de 
kerst zullen dat ongeveer 21 kinderen per groep zijn. 
Ook juf Minouche is  bezig om haar lokaal wat op te 
frissen.  Heb je nog manden over die in een Ikeakast 
met vakken passen? Dan willen we ze graag hebben.  
 
 

  BOSDAG 
Inmiddels hebben de kleuters van Hubble twee 
bosdagen meegemaakt. Er is van alles ontdekt: we 
hebben een koekoek gevolgd, er is iemand door een 
hommel geprikt (au!), we leren beestjes herkennen, er 
wordt geklommen en genoten. Kinderen hebben de 
ruimte om op hun eigen manier te spelen en samen te 
werken.  
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 

 

 PARKEREN: NIET OP DE STOEP! 
Een onderwerp dat blijft terugkeren en waarbij we 
gelukkig zien dat steeds meer mensen de ernst van de 
situatie inzien. We vragen jullie om in de vakken te 
parkeren, soms moet je dan even een klein stukje lopen 
van de auto naar school. Dit heb je vast graag over voor 
de veiligheid van de kinderen. Rond breng- en 
haaltijden wordt er gedoogd dat je geen parkeergeld 
betaalt.  
Daarnaast is vanuit de klassenvergadering van groep 
Apollo de wens gekomen om verkeersregelaar te zijn. 
Enkele kinderen zullen (onder begeleiding van een 
volwassene) op hun eigen verzoek met een hesje aan 
groene en rode kaarten gaan uitdelen aan ouders 
omdat ze graag willen dat iedereen er veilig langs kan 
met de fiets of auto. De wijkagent gaat ze waar mogelijk 
helpen.  
 

 
 

 BSO 
Het wordt al gezellig vol op de BSO, op sommige dagen 
is er al een tweede leidster bij. Vaak is dat Patricia, die 
we ook kennen van de peuters. Met het warme weer 
hebben we lekker zelf bananenijs gemaakt. Smullen! 
 
 

 JENAPLANKOFFIE 
Anders dan in de kalender staat vermeld, is de volgende 
bijeenkomst voor een jenaplankoffie moment niet op 
28 juni maar op vrijdag 5 juli. Zin om met elkaar over 
onderwijs of over je kinderen in gesprek te gaan? Wil je 
nog iets vragen? Wil je gewoon wat mensen (beter) 
leren kennen? Wees welkom.   

 
 
 
 



 

 

 PLEIN  

Aan het begin van het schooljaar hebben (veel van) 
jullie een ouderhulplijst mee gekregen. Regelmatig is er 
al een beroep op mensen gedaan en er is veel geholpen. 
Dat vinden we ontzettend fijn! Op het lijstje stond ook 
meehelpen om ons plein mooier te maken. Enkele 
ouders die zich daarvoor hebben opgegeven, hebben al 
een uitnodiging ontvangen. Wil jij ook graag meedenken 
of meehelpen, meld je dan bij Marieke of bij 
Ellen Hofstra van de BSO.  
 
 
 
 
 

                          STERRENFEEST  

           Dinsdag 9 juli van 13u tot 15u is er weer ons    
          jaarlijkse Sterrenfeest. De OR is al druk bezig  
            met de voorbereidingen. Rond 13.30u zal er   
             buiten achter op het plein voor ouders een  
            optreden zijn. Daarna kun je je kind ophalen bij  
            de juf of meester en kun je samen nog even  
              verder feesten. Verantwoordelijkheid voor  
                 de kinderen ligt na 14u niet meer bij de  
             stamgroepleider; ouders moeten zelf op hun  
             kind letten. Je kunt samen nog van alles doen,  
             proeven en spelen. Het feest zal in het teken  
              staan van verschillende landen. Het precieze   
                        programma volgt nog! 
               
               Dezelfde avond is het afscheid van groep 8  
                    op school, ook daarover later meer.  
                    (we houden het nog even geheim…) 
  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 BOVENBOUWKAMP 2019 
 

Zoals elk jaar gaat de bovenbouw (6/7/8)  in het begin 
van het schooljaar op kamp.  
Op kamp kan je fijn samen praten, spelen, en 
ontdekken.  
Zo leer je elkaar en de groep nog beter kennen.  
Dit jaar is het bovenbouwkamp in september.  
We gaan naar een bijzondere plek namelijk Terschelling. 
Op dinsdag 25 juni is er, in de villa's op locatie 
Bekkumer, een kamp-inloop-avond voor alle vragen 
en/of ideeën. 
  
En natuurlijk is  het ook besproken in de groepen en 
hebben  de kinderen ook van alles kunnen vragen. 
We hebben al heel veel enthousiaste reacties gehoord/ 
gelezen en we hebben er heel veel zin in! 
 Of zoals de Friezen zelf zeggen: it siel hiel spesjaal 
weze. Het wordt vast heel bijzonder. 
 
    

                           
 
 
 



 

 

 VAKANTIES EN STUDIEDAGEN VOOR HET 
SCHOOLJAAR 2018-2019 

Vakanties: 

10 juni pinksteren 
15 juli start zomervakantie 
 
Studiedagen en administratiedagen team: 
de kinderen zijn vrij: 
dinsdag 11 juni 
woensdag 12 juni 
vrijdag 12 juli  
 
De dagen zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan het 
weekend of vakantie en zoveel mogelijk verdeeld over 
de dagen van de week. 
 
 
 

 VAKANTIES EN STUDIEDAGEN VOOR HET 
SCHOOLJAAR 2019-2020 

Hersfvakantie 21-25 okt 2019 
Kerstvakantie 23 dec 2019 -3 jan 2020 
Voorjaarsvakantie 17 feb-21 feb 2020 
Paasvakantie 10 april-13 april 2020 
Meivakantie 27 april-5 mei 2020 
Hemelvaart 21 mei 
Pinksteren 1 juni 
Zomervakantie 6 juli-15 augustus 2020 
 
Vrije dagen en studiedagen zijn over de dagen van de 
week verdeeld en zoveel mogelijk aansluitend aan 
vakanties: 
Dinsdag 11 september 
Maandag 28 oktober 
Vrijdag 6 december 
Maandag 24 februari 
Woensdag 6 mei  
Vrijdag 22 mei 
Dinsdag 2 juni 
Vrijdag 3 juli 
 

 OUDERBIJDRAGE / SCHOOLREISJE   

Wij hebben nog niet van iedereen de ouderbijdrage 
ontvangen. Gelieve dit zsm te doen. 
 
NL16RABO 0148996035 tnv Stichting OPOD inzake de 
Kleine Planeet o.v.v. de naam en de stamgroep, waarin 
uw kind(eren) zit(ten). 
 
Onderbouw en Middenbouw (leerjaar 0 t/m 5) 
Reisje € 25,00  /  Fonds € 25,00     Totaal € 50,00 
 
Bovenbouw (leerjaar 6-7-8) 
Reisje € 50,00 (kamp)  /  Fonds € 25,00    Totaal € 75,00 
 
 
 


