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INFORMATIEKALENDER 

2022-2023 

Samenwerkingsschool 

Noorderlicht 



 

Informatiekalender 

Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2022-2023 van de nieuwe Samenwerkingsschool Noorderlicht. De meest praktische informatie over de 

school kunt u hierin terugvinden. Overige informatie en de schoolgids kunt u vinden op onze website.  

 

Schoolgegevens 

SWS Noorderlicht 

Meijmaweg 9a, 9955 VC  Rasquert 

tel. 0595 422704 

noorderlicht@vcpong.nl 

www.noorderlicht.vcpong.nl 

Brin 07WQ 

    Foto: Auwert Postmus 

Team 

Mare Hofman-Zijlema directeur    m.hofman@vcpong.nl 

Rie-Janne Loonstra  intern begeleider   r.loonstra@vcpong.nl 

Anne Hogerdijk  leerkracht gr 1/2   a.hogerdijk@vcpong.nl 

Mariëtta Stapels  leerkracht gr 1/2   m.stapels@vcpong.nl 

Hennie Veldhuis  leerkracht gr 1/2   h.veldhuis@vcpong.nl 

Carina Dieterman  leerkracht gr 3   c.dieterman@vcpong.nl 

Henriët Poot   leerkracht gr 3   h.poot@vcpong.nl 

Giel Maasdam  leerkracht gr 4   g.maasdam@vcpong.nl 

José Terpstra  leerkracht gr 5/6   j.terpstra@vcpong.nl 

Monique Gelinck  leerkracht gr 5/6   m.gelinck@vcpong.nl 
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Olga Muurman  leerkracht gr 4, 5/6   o.muurman@vcpong.nl 

Hannerieke Bolt  leerkracht gr 6/7   h.bolt@vcpong.nl 

Gerrit de Boer  leerkracht gr 8   g.deboer@vcpong.nl 

Hilde Bolhuis   onderwijsassistent bovenbouw   h.bolhuis@vcpong.nl  

Lisette Kroondijk   onderwijsassistent onderbouw, administratie l.dewith@vcpong.nl  

Gerko Floor   vakleerkracht bewegingsonderwijs  g.floor@vcpong.nl 

Anje Bekkema  schoolschoonmaakster 

Schooltijden 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hanteren een continurooster, dit houdt in dat alle kinderen op school met hun eigen leerkracht in de klas eten. Ze nemen zelf hun eten en 

drinken mee, hiervoor zijn er koelkasten in de klas geplaatst. Ze hebben een half uur voor de lunch en om te spelen. 

 

dagen continurooster 

Maandag 8.30 – 14.30 uur 

Dinsdag 8.30 – 14.30 uur 

Woensdag 8.30 – 12.30 uur 

Donderdag 8.30 – 14.30 uur 

Vrijdag 8.30 – 12.30 uur 
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Vakantie en vrije dagen 

Herfstvakantie 17 oktober t/m 21 oktober 

Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari 

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 

Goede Vrijdag en Pasen 7 april t/m 10 april 

Meivakantie incl. 

Koningsdag en Bevrijdingsdag 
24 april t/m 5 mei 

Koningsdag 27 april (in de meivakantie) 

Bevrijdingsdag 5 mei ( in de meivakantie) 

Hemelvaartsdag + de vrijdag 18 en 19 mei 

Pinksteren 29 mei 

Zomervakantie 24 juli t/m 1 september 

 

Extra vrije dagen  

VCPO dag 12 oktober 

Margedag 15 februari  

Margedag 29 juni 

Margedag 30 juni 

 

 

 



MR- leden: 
Oudergeleding:    Personeelsgeleding: 

 

Mw. R. van Dijk    Mw. C. Dieterman   

Dhr. E. Dijkman   Mw. A. Hogerdijk 

 

 

Activiteitencommissie 

Mw. L. van der Bijl 

Mw. M. Franke 

Mw. K. Hunnersen-Damstra  

Mw. S. Laan-Eekhof 

Mw. S. Oost 

Mw. W. Werkman-Bouwsema 

Mw. I. Wit 

 

 

Leden van de Identiteitscommissie    
Ouders:    Personeel: 

Mw. R. Klein-Werkman  Mw. H. Veldhuis 

Mw. R. Stoepker   Mw. H. Poot 

Mw. N. Velterop 

Dhr. T. Dijkstra 

 

 

Vertrouwenspersoon  
Gezondheidscentrum 

Dhr. E. van der Riet 

Hunsingokade 2, Zoutkamp 

0595-401300  

 

 



Schoolbestuur 
Onze school valt onder de stichting;  

Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen 

 

Borgweg 46a, 9951 BG Winsum 

Tel. 0595-44 17 33 

e-mail: info@vcpong.nl 

 

 

Gymrooster 

Dag Tijd Groep 

maandag 

 

08.45 – 09.25 1/2a 

09.25 – 10.15 1/2b 

10.30 – 11.15 3 

 11.15 – 12.00 4 

 12.15 – 13.00 5/6 

 13.00 – 13.45 8 

 13.45 – 14.30 6/7 

dag tijd groep 

donderdag 

 

08.45 – 09.25 1/2b 

09.25 – 10.15 1/2a 

10.30 – 11.15 6/7 

 11.15 – 12.00 4 

 12.15 – 13.00 5/6 

 13.00 – 13.45 3 

 13.45 – 14.30 8 

Controle op hoofdluis door ouders 

De eerste week na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Dit wordt gedaan door ouders die zich 

hiervoor vrijwillig hebben aangemeld. Als hoofdluis wordt geconstateerd, worden de ouders/verzorgers ingelicht, zodat zij het 

kind kunnen behandelen. De andere ouders van de betreffende groep worden verzocht hun kinderen extra te controleren.   
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Wat doen de verschillende commissies? 

 

Identiteitscommissie 

De identiteitscommissie bewaakt de visie op identiteit en uitvoering daarvan. Zij denkt mee, adviseert aan de directie en heeft geen wettelijke recht 

van instemming zoals een MR. Samenstelling en werkwijze van deze commissie worden in een reglement vastgelegd.   

In de identiteitscommissie nemen een evenredig aantal ouders zitting (vanuit openbaar en christelijk onderwijs).  

 

Medezeggenschapsraad  

Iedere school in het basisonderwijs heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit wettelijk verplichte orgaan denkt mee, stemt of adviseert in alles 

wat met school te maken heeft. Medezeggenschap betekent dat je als leerkracht mee mag denken en praten over zaken op jouw school. En dan 

gaat het zowel over onderwijsinhoudelijke onderwerpen als over arbeidsvoorwaarden, arbo, scholing en bijvoorbeeld managementstijl. Ook ouders 

hebben medezeggenschap. De medezeggenschap zorgt ervoor dat specifieke belangen van groepen, personeel of andere belanghebbenden 

expliciet aan de orde komen. Als de medezeggenschap goed geregeld is, dan hebben zowel de medewerkers als het bevoegd gezag, en dus de 

hele school, hier profijt van. 

 

Activiteitencommissie  

De activiteitencommissie ondersteunt de school bij alle activiteiten die plaats vinden en die niet vanuit het reguliere geld bekostigd worden. De 

vrijwillige ouderbijdrage wordt hiervoor gebruikt. Denk aan o.a. schoolontbijt, sportdagen, sinterklaasfeest, stoetbomen, fotograaf ed. Dit gaat altijd 

in overleg en alle hulp is meer dan welkom. Vindt u dit leuk, dan kunt u dit aangeven bij de commissieleden 

 



 

 

Schoolregels 
De school is een plaats waar kinderen, leerkrachten en ouders elkaar ontmoeten. Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn regels nodig. 

Hieronder staan enkele belangrijke basisregels. Iedere groep heeft daarnaast ook nog eigen regels, die in het begin van het nieuwe schooljaar 

samen met de leerlingen worden opgesteld en ondertekend.  

 

Gedrag in en om de school 

• Altijd en overal in en om de school gelden de algemeen geldende fatsoensnormen en -waarden. We zorgen er met elkaar voor dat we niemand 

buitensluiten, iedereen hoort er bij. 

• Wanneer de bel gaat om 5 voor half 9 gaan de leerlingen verzamelen bij de eigen ingang. Daar worden ze vervolgens door de leerkracht 

opgehaald.  

• In de pauze gaan alle leerlingen naar buiten, behalve bij slecht weer en bij toestemming van een leerkracht. Verdere uitzonderingen worden 

alleen gemaakt voor leerlingen met een briefje of mededeling van thuis. 

• Op het plein wordt niet gefietst.  

• In de gangen en de gemeenschappelijke ruimtes lopen wij en praten wij zachtjes. Leerlingen die naar buiten of binnen gaan, zorgen ervoor dat 

zij andere leerlingen, die nog met hun werk bezig zijn, niet storen.  

• Iedere leerling zorgt ervoor dat het eigen laatje, het vak, de werkplek en de naaste omgeving opgeruimd is. 

• Bij moeilijkheden op het plein gaan de leerlingen naar de pleinwacht. We waarderen het als leerlingen het eerst zelf proberen op te lossen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolafspraken 

 

Berichtgeving 
Maandelijks wordt  een nieuwsbrief via Social Schools verspreid. Daarin worden de actuele zaken die spelen in de school besproken. Social Schools 

wordt daarnaast ook gebruikt voor nieuwsberichten en het delen van foto’s vanuit de groepen. 

 

 

Digitaal 
Onze school heeft een eigen website. Deze is te bereiken via www.noorderlicht.vcpong.nl  Op deze site kunt u alle informatie over onze school vinden. 

Daarnaast maakt onze school gebruik van Social Schools. Hier worden door de leerkrachten foto’s en filmpjes gedeeld over de dagelijkse gang van 

zaken op school en uitstapjes die we ondernemen. Ook komen via Social Schools belangrijke mededelingen binnen, zoals uitnodigingen voor diverse 

activiteiten, de oudercontactavonden en het inschrijven voor oudergesprekken. 

 

 

Verlofregeling 
Alle kinderen in Nederland vanaf 5 jaar moeten naar school. De ouders/verzorgers zijn hiervoor verantwoordelijk. De gemeente ziet erop toe dat 

leerplichtige kinderen ook daadwerkelijk naar school gaan. Dit staat nauwkeurig omschreven in de zgn. leerplichtwet. In deze wet zijn ook de regels 

voor verzuim en verlof beschreven. 
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Verlof buiten de reguliere schoolvakanties wordt in principe niet toegestaan. Er zijn een aantal uitzonderingen. Deze kunt u nalezen op de site of 

opvragen bij de directie. Het aanvraagformulier verlof is te verkrijgen bij de directie.  

 

 

Te laat / ziek 
Als uw kind niet of niet op tijd op school kan komen, verwachten we een telefoontje, voor schooltijd, een briefje of een e-mail naar de leerkracht (via 

social schools) met de reden van afwezigheid. 

 

 

Samenwerken 
Op het Noorderlicht hechten we waarde aan samenwerking. Kinderen onderling, maar ook school en ouders. Wij zien ouders als partners. U kent 

uw kind het beste en samen zoeken we dan ook naar de manier om uw kind de beste leermogelijkheden en een fijne tijd te bieden. Ook de 

samenwerking tussen andere basisscholen vinden wij belangrijk. Daar waar de ruimte zich aanbiedt zullen wij er voor kiezen activiteiten in 

samenwerking met andere scholen in te zetten.  

 

 

Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 wordt binnenkort vastgesteld. Wettelijk gezien kunnen wij u niet verplichten om de ouderbijdrage 

te betalen. Toch verzoeken wij u vriendelijk om dit wél te doen omdat wij hiervan allerlei leuke activiteiten kunnen organiseren die door de overheid 

niet vergoed worden zoals uitstapjes, vieringen enz. Uw bijdrage wordt daarom zeer gewaardeerd. 

Voor de schoolreisjes en kamp betaalt u apart..  

Voor al deze betalingen krijgt u via de Social Schools-app een bericht en kunt u via IDeal betalen.  

 

 

Gruitendag 
Groente + fruit = gruiten. Wij besteden op school aandacht aan gezond eten. Dit doen we onder andere door op de dinsdag 

gruitendag te organiseren. Dit betekent dat alle kinderen op deze dagen iets van groente of fruit krijgen op school. Dit wordt 

geleverd door de Coop Supermarkt uit Baflo.  

 

 

Verjaardag – Traktatie  



Wanneer uw kind jarig is (geweest), mag het zijn/haar eigen groep trakteren. Voor eventuele aangepaste traktaties voor kinderen met een allergie 

kunt u bij de leerkracht terecht.  

Het jarige kind ontvangt een verjaardagskaart van school, waarop alle leerkrachten hun felicitatie schrijven. Ook krijgen zij een klein cadeautje van 

de school.  

Het kan voor kinderen erg teleurstellend zijn, wanneer ze niet op een feestje worden uitgenodigd. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om de 

uitnodigingen voor een verjaardagsfeest niet op school uit te delen. 

 

 

Belangrijke adressen 
 

Onderwijs informatiepunt:   www.50tien.nl  

 

Onderwijsinspectie:  www.onderwijsinspectie.nl 

 

GGD 

Schoolverpleegkundige: Margreet Olinga 

telefonisch spreekuur verpleegkundige:  

iedere woensdag van 9.00 – 11.00 u. tel.: 050-3674000 

telefonisch spreekuur logopedie:  tel.: 050-3674000   

  

CENTRUM voor JEUGD en GEZIN (CJG) 

elke werkdag bereikbaar van 8.00-20.00 uur 

tel.: 050 3674991 

mail: tel.advisering@ggd.groningen.nl 

Internet: www.cjvg.nl  

 

 

Directie VCPO Noord-Groningen  
Directeur-bestuurder: Dhr. S. van der Wal (Simon) 

Secretariaat:    Mw. A. Vriezema (Agaath) 

 

Stafmedewerkers:   

   Dhr. G. Weitenberg (Gerard) – P&O 
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   Mw. M. Smit (Marije) – ICT 

   Mw. J.Lieuwes – Onderwijs/Kwaliteit 

   Dhr.  J.R. de Vries (Jannes) – Orthopedagoog/gz-psycholoog 

 

 Het e-mailadres van VCPO-NG kantoor is: info@vcpong.nl 

 

 

Raad van Toezicht 
Voorzitter:  K. Wiersma 

Leden:  A. Bakker 

  F.G.H. Mulder 

  J.B. van der Slijk 

  M. Kramer 

 

Het e-mailadres van de RvT is: rvt@vcpong.nl 

 

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad 
Voorzitter: R.J. Greven  

Secretaris: L. Koenderink 

Leden:  L. Leeuw 

  A. Wiertsema 

  M. Gerritsen 

  M. van Neijenhuis 

   D. Vriesema 

  M. Sietsema 

 

Het e-mailadres van de GMR is: gmr@vcpong.nl 
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