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Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),
De afgelopen maanden zijn enorm droog geweest al zou je dat na deze week niet zeggen. En al
regen je op weg naar school wel eens kletsnat, er is voor een gezonde waterhuishouding in de
natuur veel te weinig water gevallen. Dat kan, voor boeren en andere mensen die afhankelijk zijn
van het weer, best wel eens tot zorgen leiden. Een voorbeeld: de aardappelen die het afgelopen
jaar geoogst werden, waren over het algemeen een stuk kleiner dan het jaar daarvoor. En dus
waren de opbrengsten voor de akkerbouwer een stuk lager. Kortom, we hebben het water hard
nodig!
Komende woensdag, 13 maart, viert men in de Protestantse kerken het zgn. Biddag voor gewas en
arbeid. Het is een gewoonte die al stamt uit de 16e eeuw. Vroeger werd er gebeden voor een goede
oogst en vroeg men Gods zegen over het werk dat gedaan mocht worden. Ook vandaag de dag is
het goed om daar eens bij stil te staan. Hoe vaak vragen wij God bijv. om een zegen? Hoe vaak
vragen wij Hem om ons te helpen? Biddag kan een mooie gelegenheid zijn om daar weer eens bij
stil te staan en alles waar we ons mee bezig houden eens te delen met God.
Wellicht vind jij/u dit heel ongemakkelijk. God? Ik heb er helemaal niets mee, laat staan dat ik iets
met Hem ga delen. Die mening kán en mág u natuurlijk hebben! Ik kan me heel goed voorstellen
dat het een ‘ver-van-mijn-bedshow’ is en dat het jou helemaal niets zegt. Daarom wil ik graag het
volgende eens met je delen. Gewoon om eens over na te denken.
Vorig weekend heb ik samen met mijn vrouw een deel van het ‘Pieterpad’ gelopen. Een wandelroute
die begint in Pieterburen (Groningen) en eindigt op de St. Pietersberg bij Maastricht. Tijdens die
wandeling kom je af en toe, soms moet je even goed zoeken, richtingaanwijzers tegen. Meestal is
dat een kleine rood-witte sticker. Die aanwijzing zie je soms heel duidelijk en soms zie je hem over
het hoofd. Soms zie je hem kort achter elkaar en soms zie je hem kilometers lang niet. Ik denk
weleens dat dat met God nét zo kan zijn. Maanden kun je, zonder tekenen die op Hem wijzen,
doorleven alsof er niets is. En soms zie je ineens een richtingaanwijzer(tje). Bijvoorbeeld een
gesproken woord, een zinnetje of wellicht een gebeurtenis waarvan je zegt: hé wat bijzonder, zou
dat een klein signaal kunnen zijn die wijst op het bestaan van God? Wij moesten weleens zoeken
naar de Pieterpadsticker. Ik wens jou en u ook een mooie zoektocht toe! Weet wel zeker dat beloofd
is: zoekt en je zúlt vinden!
Hartelijke groet,
Meneer Van Grootheest
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KALENDER
wo. 13-03
do. 14-03
wo. 20-03
do. 21-03
vr. 22-03
ma. 25-03 t/m vr. 29-03
do. 28-03 en vr. 29-3
di. 26-03
ma. 01-04 t/m 10-4
ma. 01-04 t/m 5/4
do. 04-05 t/m 6/5
vr. 05-05

-

Biddag voor Gewas en Arbeid
Excursie ‘Logistiek’ 30 leerlingen klas 3/4
VMBO Muziekdag
The Voice of Almelo (alle scholen in Almelo)
Schoolfeest leerjaar 1 t/m 4
SE-4 BB4 en KB4
SE-4 TL4 duits
Studiemiddag alle personeel
Voorlichtingsavond GT3 om 19:30 uur
CSPE BB4/KB4
SE-4 TL4
Stedentrips Berlijn, Londen, Parijs voor klas 3
Ljr. 1 rapport mee
Nieuwsbrief nr. 7

PERSONEEL
Elke nieuwsbrief laten we iets horen van de collega’s. We delen zaken zodat leerlingen én
ouder(s)/verzorger(s) ook weten wat er speelt.

Nieuwe collega
mw. M. Jannink

- nederlands

GRAAG AANDACHT VOOR: DE KLASSENFOTO’S EN EXAMENFOTO
In het kader van de nieuwe AVG-regelgeving hebben wij aan alle ouders/verzorgers (én aan leerlingen
die 16 jaar of ouder zijn) gevraagd of zij toestemming geven voor het maken van een klassen- cq.
examenfoto. Dit is, zoals u waarschijnlijk wel weet, gedaan via een persoonlijke mail met daarin een
link naar het programma Wis-Communicator. Een hele gemakkelijke manier voor u als ouders om in
te vullen en voor ons als school om deze ingewikkelde toestemmingsverlening goed te regelen en te
borgen.
Ondanks herhaaldelijk aandringen, bijv. door diverse mails en het aan de orde stellen in de klas, om
dit alsnog in te laten vullen door de ouders, merken we dat dit nog te weinig is gebeurd. In de
examenklas bijv. heeft slechts 60% van de ouders gereageerd op onze vraag. 40% dus niet! Dat
betekent dus automatisch dat we géén examenfoto kunnen maken van deze examenleerlingen waar
ze allemaal op staan. Wij vinden dat als school enorm jammer! Een foto als aandenken aan een
memorabel jaar levert later vaak mooie herinneringen en gesprekken op. Helaas is het op dit moment
dus niet mogelijk om een groepsfoto te maken. Want laten we wel wezen: een foto waar maar de helft
van de groep op staat, is niet wenselijk.
Daarom: nogmaals het dringende verzoek aan de ouders die nog niet gereageerd hebben: Wilt u de
mail van school toestemming@noordik.nl (“CSG Het Noordik”) beantwoorden en aangeven of u wel of
geen toestemming geeft voor het maken van een foto van uw kind? Mocht het zo zijn dat na komende
week meer dan 20% nog niet heeft gereageerd, dan zijn we helaas genoodzaakt om de groepsfoto’s
dit jaar over te slaan. Wij hopen er uiteraard op dat het alsnog goed komt!
ARIËL, KOMT DAT ZIEN!
CSG Het Noordik brengt wederom een spetterende musical op de planken.
In de week van 9 t/m 12 april neemt CSG Het Noordik het podium van het Theaterhotel
over. Dan wordt namelijk de spetterende musical Ariël opgevoerd. Het bekende verhaal over
de zeemeermin van Disney met een geheel eigen twist.
Van grime tot dans, van orkest tot decor, van kostuums tot koor en pr, alles wordt gedaan
door eigen medewerkers en leerlingen, met hier en daar wat hulp van buitenaf.
Wilt u bij deze voorstellingen aanwezig zijn, dan kunt u op 11, 12 en 13 maart kaarten
kopen in de kantine van Het Noordik aan de Noordikslaan. De kaartverkoop begint die dagen
om 15.30 uur. Kaarten kosten 15 euro per stuk en dienen contant betaald te worden. Na
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deze data worden de overgebleven kaarten verkocht bij de administratie van Het Noordik aan de
Noordikslaan. Hier kunt u elke dag van 13.30 tot 16.00 uur terecht.
De voorstellingen beginnen om 20.00 uur.
PLOEGENACHTERVOLGING
Nationale kampioenschappen ploegenachter-volging op de schaats voor
scholen.
Dinsdag 12 maart gaan wij met een bus vol leerlingen van het Noordik naar
Breda. Die dag gaan we met drie teams voor de landelijke titel.
Maarten Geertman uit de GT21 verdedigt de titel met twee andere
leerlingen van de Noordikslaan in de categorie licentiehouders. Verder
zullen er bij ons leerlingen missen omdat ze mee gaan als supporter! Deze
zijn al druk bezig met het maken van spandoeken! We hopen er weer een
mooie dag van te maken.
REGELS EN AFSPRAKEN
We merken dat het goed is om bepaalde regels en afspraken af en toe te herhalen.
Dat bevordert namelijk de duidelijkheid en de rust in de lessen.
Daarom hebben we met ingang van de week na de voorjaarsvakantie een aantal
regels/afspraken die in de lessen gelden, in Magister zichtbaar gemaakt.
Elke twee weken staan twee regels/afspraken centraal. De mentoren gaan hierover
in gesprek met de leerlingen tijdens de mentorles.
MEESTERPROEF BB4/KB4 DVPR E&C
Op woensdag 20 maart 2019 tussen 18.45 en 20.45 uur organiseren de leerlingen van economie en
commercie (BB4/KB4) hun meesterproef.
Zij organiseren een minimarkt in school met het thema Amerika. Op
deze avond zijn er allerlei lekkernijen te koop, spellen te spelen en
producten gerelateerd aan het thema aan te schaffen. Er zijn onder
meer XXL producten, typische Amerikaanse gerechten en er verrijst
een heus casino in de kantine.
De leerlingen voeren deze opdracht uit voor familie, vrienden,
kennissen en verwelkomen ook graag al het personeel van school uit.
De vorige editie was een groot succes en de voorbereidingen beloven ook dit jaar weer iets fantastisch.
We zien jullie graag de 20e! Iedereen is welkom!

EXPEDITIE SURINAME 2019 SUCCESVOL AFGEROND
Het expeditie team, bestaande uit Céline Brink, Lynn Tibben, Jitske Wagt, Fleur Hondebrink, Diede
Jansen, Syl Mulder, Douwe Bokdam en Luuk Knol, heeft van 2 t/m 13 februari hun project uitgevoerd
in Botopasi in de binnenlanden van Suriname.
Een jaar lang is er toegewerkt naar het project op de plaatselijke basisschool. Het team heeft geleerd
om te organiseren, samen te werken, verantwoordelijkheid te nemen en te delen en (zich) te
presenteren. Bovendien waren ze samen verantwoordelijk om de benodigde gelden en materialen
binnen te halen.
De plannen waren om de lokalen op de school te schilderen en de bibliotheek met Nederlandstalige
kinderboeken te vullen, dat laatste om het Nederlandstalige onderwijs te ondersteunen. Daarnaast
hadden we speelmateriaal voor de kleuterklassen en
schoolspullen voor alle
leerlingen meegenomen.
En wat is het goed gelukt!

4 Nieuwsbrief CSG Het Noordik Vriezenveen 2019 – 8 maart nr. 06
In het prachtige, aan de Boven-Surinamerivier gelegen dorp troffen we een school aan
bestaande uit negen 6-hoekige lokalen. In deze lokalen 2 of 3 stenen muren, de overige
hout met gaas. Het geheel kon wel een opknapbeurt gebruiken.
We verbleven in een logeergebouw in het dorp waar we de beschikking hadden over regenen/of rivierwater en om de andere avond een paar uur stroom. Uiteraard geen wifi. Er
werd door 2 dames uit het dorp voor ons gekookt. Elke dag rijst gecombineerd met
verschillende gerechten. Echt heerlijk! De mensen in het dorp zijn voornamelijk zelfvoorzienend. Men
leeft van hetgeen de natuur hen geeft. Vruchten en bladgroenten van bomen en struiken, cassave
etc. van de kostgrondjes (moestuintjes), eiwitten verkrijgt men door te jagen of te vissen.
Na het warme ontvangst bij de steiger bij aankomst op zondag, werden we op maandag op
de school geïntroduceerd en maakten we voor het eerst het vlag hijsen en volkslied zingen
mee.
’s Morgens wat rondgekeken in de klassen en een planning voor die week gemaakt. Nog
dezelfde ochtend zijn we gestart met de schilderwerkzaamheden en het uitpakken van de
eerste dozen met boeken. De school beschikte al wel over een bibliotheek met een zeer
gering aantal boeken.
De rest van de week is er naast activiteiten met de schoolkinderen heel hard gewerkt door de
teamleden. Elke dag werd er tot half 5 gewerkt. Daarna gingen we nog even lekker zwemmen of
andere leuke, interessante dingen doen onder leiding van meester Turney.
Op zaterdag om half 2 konden we met een heel tevreden gevoel de werkzaamheden staken. Er
was loon naar werken. We hebben een school achter gelaten waar alle lokalen weer fris ogen, de
muren rond het binnenplein geschilderd zijn en de bibliotheek voor ieder wat wils biedt.
Zondag 10 februari hebben we in de kerkdienst afscheid genomen van de school en het dorp.
We zijn blij dat we daadwerkelijk iets tastbaars achter hebben kunnen laten waar de kinderen
uit het dorp nog lang hun voordeel mee kunnen doen. De laatste dagen hebben we in
Paramaribo doorgebracht. Daar hebben we enkele excursies gemaakt en de stad verkend. We
zijn onder meer naar Fort Nieuw-Amsterdam geweest, de plek waar vroeger de
contractarbeiders en slaven aan land kwamen en van waaruit de Nederlanders de kolonie
Suriname bewaakten. Ook hebben we dolfijntjes in de rivier gezien. In de stad was de Grote
Markt met alles wat daar te koop is, fruit, groenten, (levende) dieren, vis etc. indrukwekkend
om te zien.
Op dinsdagavond namen we het vliegtuig terug, om op woensdagmorgen op tijd te landen op
Schiphol. We werden verenigd met familie en vrienden. De eerste indrukken werden uitgewisseld.
Het gewone leven brak weer aan. Met heimwee in ons hart kijken we terug op onze tijd in Botopasi.
Woensdag 6 maart is onze expeditie gepresenteerd aan alle 1 e, 2e en 3e klassen, en is de
sollicitatieperiode voor klas 3 geopend. Alle 3e klassers hebben de uitnodiging voor de
sollicitatieprocedure ontvangen. Voor verdere informatie kunt u onze facebookpagina, de Noordiksite
of een van de coaches raadplegen. Hier treft u ook t.z.t. het hele verslag van onze reis
aan.
Namens het team,
Dennis Heinink en Harriët ter Braak- van der Kolk
d.heinink@noordik.nl - h.terbraak@noordik.nl
Coaches Expeditieonderwijs.
https://www.facebook.com/Expeditie-SurinameNoordik-716598205079777
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ELIN HARZEVOORT 2e NOORDIKFINALE THE VOICE
Afgelopen vrijdag was de finale van The Voice Noordikbreed. Alle deelnemers hadden een
ongekend hoog niveau.
De winnaar was Emma Boertien (vestiging Noordikslaan). Onze leerling
Elin Harzevoort uit klas TH11 werd tweede. Een hele knappe prestatie! De
derde prijs ging naar Annefleur Cornelissen (vestiging Noordikslaan). De
dames nemen het donderdag 21 maart tijdens de stadsfinale op tegen de
deelnemers van het Canissius, Pius X en het Erasmus.
We wensen hen dan veel succes!
Kaarten voor deze finale in het Theaterhotel zijn t.z.t. te koop in school
en aan de kassa van het theater.

OPNAME IN STUDIO VAN WINNENDE LEIDJES VRIEZENVEEN
De winnaars van het Noordik Vriezenveen, Nancy Marsman, Nicole Nevenzel
en Elin Harzevoort, kregen als prijs een opname van hun liedje in de studio
van Het Kulturhus Borne.
Nancy en Elin waren dinsdag 26 maart aan de beurt. Binnenkort volgen Nicole
en Elin Westerdijk, die de aanmoedigingsprijs in ontvangst mocht nemen.
Uiteindelijk krijgen alle kandidaten een cd met daarop hun gezongen liedje.
VMBO MUZIEKDAG
Binnenkort is het weer zover. Op woensdag 20 maart
houden we onze jaarlijkse Noordik VMBO Muziekdag in
Popcentrum Studio 15 in Almelo.
Lekker muziek maken tijdens workshops o.l.v. muziekschooldocenten. Je kunt je opgeven bij jouw
muziekdocent. Vind je het leuk om te spelen en te zingen in een band, dan ben je van harte welkom!
Veel musiceerplezier!
BRUGKLASSERS EN OUDERS ZEER TEVREDEN OVER HET NOORDIK
Uitslag onderzoek keuzetraject vanaf basisschool naar voortgezet onderwijs:
Ouders van brugklassers waarderen CSG Het Noordik met een 7,8. Bij de leerlingen
scoren we zelfs nog hoger: namelijk een 8,2. Het is de uitkomst van het onderzoek dat
jongeren- en communicatiebureau Coen heeft gehouden om inzicht te krijgen in het
keuzeproces van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en Het Noordik in het
bijzonder.
In totaal 263 ouders hebben deelgenomen aan het onderzoek, 23 leerlingen en vijf ouders hebben
deelgenomen aan de zogenoemde co-creaties, waarbij de onderzoeker in een kleine groep in gesprek
ging met de doelgroep. Daarnaast hebben er aan de hand van acht belsessies diepte-interviews
plaatsgevonden.
Persoonlijke benadering
Leerlingen komen met positieve verhalen thuis en dat heeft ook weer invloed op het oordeel van de
ouders, zo luidt de conclusie. Leerlingen voelen zich al in de eerste periode thuis op Het Noordik en
zitten goed in hun vel. De persoonlijke benadering wordt gewaardeerd en ouders stellen het erg op
prijs dat er goed wordt gecommuniceerd, dat er duidelijkheid is en dat de verwachtingen over het
algemeen helder zijn. Met die persoonlijke benadering onderscheiden we ons volgens de respondenten
tegelijkertijd met de andere scholen. Daarbij wordt als voorbeeld genoemd het huisbezoek en ook de
speciale begeleiding voor de leerlingen die dat nodig hebben.
De extra mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het AVA-onderwijs (C. van Renneslaan), de
Topsporttalentschool, het keuzelab (Noordikslaan), het theateraanbod, expeditie-onderwijs en de
ruimte voor verdieping en ontwikkeling buiten de standaardvakken zijn voor ouders onderscheidend
en daarmee keuzebepalend. Ook op basis van sfeer en veiligheid wordt veel gekozen.
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Meer duidelijkheid
De ouders gaven aan dat meer overzicht en duidelijkheid in de vervolgstappen wenselijk is, zeker
omdat er veel op groep 8-leerlingen en ook hun ouders afkomt in het laatste jaar van de basisschool.
In het nieuwe schooljaar spelen we hierop in onder de noemer ‘Het Noordik helpt je met kiezen.’
We zijn er heel trots op dat ouders zo tevreden zijn over Het Noordik en we willen dat natuurlijk in de
toekomst samen blijven waarmaken.
We bedanken alle ouders en leerlingen die mee hebben geholpen aan het onderzoek hartelijk voor hun
medewerking.
GROOT COMPLIMENT VOOR TOPSPORT TALENTSCHOOL CSG HET NOORDIK
CSG Het Noordik laat LOOT-leerlingen groeien. De leerlingen krijgen de
begeleiding en de faciliteiten die ze nodig hebben en zijn eigenaar van hun eigen
leerproces. Dat is de conclusie uit de audit, die afgevaardigden (auditoren) van de
Stichting LOOT hebben uitgevoerd op Het Noordik.
Zowel leerlingen en ouders als coördinatoren zijn vanuit hun perspectief heel blij met Het Noordik als
Topsport Talentschool. ‘Het Noordik biedt passend onderwijs en is een passende organisatie voor
LOOT-leerlingen. Het is een goede en prettige Topsport Talentschool, complimenteert de stichting onze
school.
De audit is de derde positieve beoordeling op rij. Aan de hand van deze beoordelingen voldoen we
ruimschoots aan de criteria van het keurmerk Topsport Talentschool.
De auditoren hebben gesproken met de verantwoordelijke schoolleider voor LOOT, Jeroen Langbroek,
de LOOT-coördinator Annemien Lamberts, begeleiders, ouders en leerlingen.
In de audit geven de LOOT-begeleiders zelf aan dat ze heel trots zijn. Trots op het ontwikkelde
competentieformulier, trots op het feit, dat ze veel docenten hebben meegekregen in het TTS-denken,
maar vooral ook trots op de leerlingen. LOOT-leerlingen moeten zelf hun positie pakken en vormgeven.
‘En dat maken ze waar’, aldus de begeleiders. Wel zouden ze graag de continuïteit van een LOOTbegeleidersrol gehandhaafd zien, omdat er bij te veel wissels deskundigheid en ervaring verloren gaat.
Ouders en leerlingen zijn heel tevreden over met name de communicatie, de flexibiliteit en de kwaliteit
van de lessen. Ze geven aan dat onder meer het AVA-onderwijs op het vmbo goed aansluit bij het
maatwerk, waarmee LOOT-leerlingen hun voordeel doen.
Volgens ouders mag Het Noordik bij de inschrijving nog wel wat extra focussen op de faciliteiten die
Het Noordik als Topsport Talentschool te bieden heeft.
We kijken heel tevreden terug op de audit van Stichting LOOT en zijn erg trots op de tot nog toe
behaalde resultaten en deze prachtige beoordeling.

