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    In dit nummer: Snotneuzen en snottebellen 
 
In de eerste weken hebben we veel vragen gekregen over verkoudheidsklachten bij 
de leerlingen. Wanneer mogen ze wel naar school wanneer niet? 
Op 17 juni is er een update vanuit het RIVM gepubliceerd voor kinderdagverblijven 
en basisscholen. 
Voor ons op de basisschool betekent dit dat kinderen van 4 tot 6 jaar, die in groep 
1 en 2 met neusverkoudheid maar ZONDER KOORTS zijn, gewoon naar school toe 
kunnen, behalve als zij in contact zijn geweest met iemand met een bevestigde 
SARS-CoV-2 infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij 
COVID-19. 
 
Veel jonge kinderen hebben regelmatig last van verkoudheidsklachten. Dit is dus 
geen reden meer om uw kind thuis te houden. 
Kinderen met klachten (benauwdheid, hoge koorts) kunnen getest worden op het 
coronavirus. Het is met name belangrijk om te testen als kinderen in aanraking 
geweest zijn met mensen die het coronavirus hebben of als ouders klachten 
hebben die op het coronavirus kunnen duiden. 
 
Als er in een klas meer dan drie kinderen klachten hebben die lijken op het 
coronavirus, adviseert het RIVM kinderen te testen zodat bij een positieve test 
bron- en contactonderzoek gedaan kan worden. Testen is niet verplicht. Niet 
geteste kinderen mogen weer naar school als de klachten over zijn. 
 
Kinderen met chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts mogen 
gewoon naar school. Als de klachten herkenbaar zijn is het niet nodig om te testen 
op het coronavirus. Alleen bij het veranderen van klachten of het ontstaan van 
nieuwe klachten blijft het kind thuis. Bij twijfel kan de jeugdarts verbonden aan de 
school in overleg met ouders, school en eventueel de huisarts of behandelend arts 
kijken of het raadzaam is te testen op het coronavirus. 

Verzoek 
 
We merken dat in de eerste weken het nabrengen van vergeten spullen van de 
kinderen door ouders tijdens schooltijd toeneemt. Dit betekent een verstoring van 
de werkzaamheden op school. Zou u daar a.u.b. rekening mee kunnen houden.  

Agenda 

Vr. 10 juli - Portfolio mee 
Vr. 10 juli - Musical groep 8B 
Ma. 13 juli - Musical groep 8A 
Wo. 15 juli - Laatste schooldag, 
    Leerlingen 12.00 u vrij 
Do. 16 juli - Studiedag, 
    Leerlingen vrij 
Vr. 17 juli - Studiedag, 
    Leerlingen vrij 
Ma. 20 juli t/m 
Vr. 28 aug. - Zomervakantie 



Nieuwe stap 
 
Na 9 jaar met heel veel plezier op Het Noorderlicht te hebben gewerkt, ga ik vanaf september een nieuwe 
uitdaging aan. Ik ga aan de slag voor de bovenschoolse invalpool van Unicoz. 
Het lijkt me leuk en interessant om meerdere scholen te zien met hun visies en werkwijzen. 
Natuurlijk ga ik Het Noorderlicht en de ouders en kinderen heel erg missen en zal ik zeker nog eens langslopen! 
 
Hartelijke groet, 
Caroline 

Theoretisch verkeersexamen groep 7 
 
Beide groepen 7 hebben afgelopen maandag het theoretisch verkeersexamen gemaakt in de klas. Voor 
veel kinderen is dit best wel heel erg spannend. We hebben hier het hele jaar naartoe gewerkt en voor 
geoefend.  
Met trots kunnen we mededelen dat alle kinderen geslaagd zijn! 
Gefeliciteerd, erg knap gedaan!  
De kinderen hebben ook een diploma gekregen. 
 
Hoe het praktisch verkeersexamen gaat lopen (i.v.m. corona) 
weten we op dit moment nog niet. 
De datum is nog onbekend. Het zou kunnen zijn dat de kinderen 
volgend schooljaar (in groep 8) nog hun praktisch 
verkeersexamen gaan doen. 

Vakantierooster 
 
   Vakantierooster 2020-2021 Zoetermeer 
 
   Herfstvakantie  19 oktober t/m 23 oktober 2020 

   Kerstvakantie  21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

   Voorjaarsvakantie  22 februari t/m 26 februari 2021 

   Goede Vrijdag  2 april 2021 

   Pasen    5 april 2021 

   Meivakantie   26 april t/m 7 mei 2021 

   Hemelvaart   13 mei t/m 14 mei 2021 

   Pinksteren   24 mei 2021 

   Zomervakantie  19 juli t/m 27 augustus 2021 



 

 

 

Cultuur op school 
 
Een gedicht van de poëzie-kalender van het CKC: 

 

 

 

 

          

      

 

 

 

 

 

Gedicht: Frank Eerhart 
Beeld: Iris Le Rütte 
 

Toch nog een beetje schooltuinen 
 
Helaas voor de groepen 5 gaan de schooltuinen dit schooljaar niet door. Nu heeft de juf van de schooltuinen toch 
wat leuks voor ons geregeld; we kunnen in de klas een aantal dingen zaaien. Superleuk natuurlijk!! Deze week 
hebben we spullen verzameld en zijn we begonnen met het zaaien van Goudsbloemen. We zijn benieuwd hoe het 
er volgende week uitziet.. . 

 



Ouders gezocht voor vragenlijstonderzoek naar ervaringen met thuisonderwijs tijdens de corona periode  

Eén van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het sluiten van de scholen. 
Voor zowel leerkrachten als ouders kwam deze nieuwe vorm van onderwijs onverwacht en de organisatie ervan 
was/is voor alle partijen een zoektocht. Met deze vragenlijst doet u mee aan internationaal onderzoek naar de 
ervaringen van ouders met thuisonderwijs, waarbij er aandacht is voor ouders van kinderen met 
ontwikkelingsproblemen. De studie is een samenwerking tussen de KU Leuven (België), Universität Marburg 
(Duitsland), Ruhr-Universität Bochum (Duitsland), Technische Universität Dortmund  (Duitsland), Rijksuniversiteit 
Groningen (Nederland), Vrije Universiteit Amsterdam (Nederland), Chinese University of Hong Kong (China) en 
het Karolinska Institutet (Zweden).  
 
Wie kan deelnemen? 
 
Iedere ouder van een kind dat momenteel thuisonderwijs krijgt (of in de afgelopen maanden heeft gekregen), 
kan deelnemen aan dit onderzoek door te klikken op onderstaande link. Deelname houdt in dat u de online-
vragenlijst invult (20-25 minuten). Deelname is volledig anoniem. 
 
https://www.soscisurvey.de/ThuisonderwijsCoronaNL/ 
 
Met vriendelijke groet, 
dr. Anselm Fuermaier (RUG), dr. Marjolein Luman (VU Amsterdam) en prof. dr. Barbara van den Hoofdakker 
(RUG, Accare).  
Wanneer u vragen heeft over het onderzoek kunt u mailen naar a.b.m.fuermaier@rug.nl. 
 

Bijlage: 
 
- Flyer handbalvereniging Gemini 
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