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    In dit nummer: Van de directie 
 
We naderen het einde van het schooljaar 2019-2020. Een memorabel jaar waarin 
wij allen voor bijzondere situaties kwamen te staan. De wereld werd ineens een 
andere werkelijkheid. 
 
In de school wordt druk en met veel enthousiasme geoefend door de groepen 8 en 
hun leerkrachten om een mooie eindmusical neer te zetten. Het ziet er weer top 
uit! Het Picasso Lyceum zijn wij dankbaar dat zij toch ruimte bieden om de musical 
uit te voeren.  
 

 
 
 
 
 
 
De laatste schooldag van Het Noorderlicht is woensdag 15 juli. Het wordt een dag 
waar we de kinderen gaan uitzwaaien en hen een fijne vakantie toewensen maar 
ook een dag waar we afscheid gaan nemen van een aantal collega’s:  
 
• Theo van Dongen gaat nu echt van zijn pensioen genieten. Theo heeft zich 

de eerste 2 jaar van zijn pensioen als conciërge ingezet voor Het 
Noorderlicht. Theo heeft vele praktische werkzaamheden in de school en de 
zorg van het gebouw op zich genomen. We zullen Theo echt gaan missen. 

• In de vorige nieuwsbrief heeft Caroline de Jong u op de hoogte gebracht van 
het feit dat zij in de bovenschoolse invalpool van de Unicoz gaat werken. 
Caroline is vele jaren een zeer actieve en betrokken leerkracht op Het 
Noorderlicht geweest. Zij heeft veel betekent voor ons. De kinderen en wij 
als collega’s zullen haar zeker gaan missen. Gelukkig blijft zij collega bij 
Unicoz. 

• Rossella Pezzuto gaat Het Noorderlicht ook verlaten. Zij heeft het afgelopen 
jaar een studie Meer-en hoogbegaafden gedaan en hiervoor ook het beleid 
voor Het Noorderlicht geschreven. Zij heeft een baan in Den Haag 
geaccepteerd waarbij zij een Plusklas gaat opzetten voor de da Costaschool. 
Ook van haar gaan we met pijn in ons hart afscheid nemen. Rossella heel 
veel succes gewenst bij deze nieuwe uitdaging. In deze nieuwsbrief leest u 
ook een persoonlijk stukje van haar. 

 

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 



• Mirjam Plug heeft al eerder Het Noorderlicht verlaten en is gestart met bovenschoolse werkzaamheden. 
Zij is nu coördinator Passend Onderwijs bij Unicoz. Ook werkt zij een paar dagen per week op De 
Achtsprong als intern begeleider. Tot een officieel afscheidsfeestje was het nog niet gekomen en daarom 
zal ook haar afscheid op woensdagmiddag met haar collega’s plaatsvinden. Mirjam heeft bijna 10 jaar op 
Het Noorderlicht gewerkt en veel zorgwerkzaamheden op school verricht. Met een warm hart 
denken wij daaraan terug.  

 Onlangs heeft zij ook haar 25-jarig jubileum bij Unicoz gevierd. Van harte gefeliciteerd Mirjam!  

Afscheid Antoinette Hessing 
 
U heeft van Unicoz een brief ontvangen met de mededeling dat Antoinette en de Unicoz Onderwijsgroep 
afscheid van elkaar gaan nemen. 
 
Antoinette gaat afscheid van “haar” Het Noorderlicht nemen. Dat laten we natuurlijk niet in stilte voorbijgaan. 
Op woensdag 15 juli van 11.00 uur- 11.45 uur bieden wij u als ouder de gelegenheid om haar te zien en gedag 
te zeggen. De intentie is om dit buiten op de speelplaats te doen waarbij we de 1.5 m. afstand kunnen 
realiseren. U bent van harte uitgenodigd om haar (op de gepaste afstand) nog even gedag te zeggen. Voordat 
de leerlingen om 12.00 uur de school zullen verlaten moeten we zorg dragen dat het speelplein weer alleen 
voor de kinderen is. 
 
Antoinette is 10 jaar geleden als leerkracht op Het Noorderlicht gestart, later als adjunct-directeur aangesteld 
en 3 jaar geleden als directeur. Voor haar is dit een “thuis” geweest waar zij met veel passie en liefde haar 
werkzaamheden heeft verricht. Voor haar wordt dit een afsluiting van een emotionele periode. Haar wensen 
wij alle geluk van de wereld. 
 
Ik hoop u te ontmoeten op haar afscheidsreceptie. 

Jubileum Annemarie van Dongen 

 
Annemarie van Dongen krijgt op 15 juli haar speldje of kettinkje uitgereikt voor haar 40-jarig 
stichtingsjubileum bij Unicoz. Annemarie heeft vele kinderen in hun eerste 
schoolontwikkeling begeleid en………doet dit nog vol enthousiasme bij ons! 
 
Dat moet natuurlijk gevierd worden. Annemarie van harte gefeliciteerd met dit super 

Portfolio 3 
 
De kinderen van de groepen 1 t/m 7 krijgen op vrijdag 10 juli hun 3e portfolio mee. De kinderen van groep 8 
krijgen het portfolio op donderdag 9 juli mee i.v.m. de eerste musicaluitvoering op 10 juli. 
 
Zoals u gewend bent zitten hier ook de uitdraai van de Citoscores bij. Van de Citotoetsen zijn alleen het Cito 
Begrijpend Lezen en het Rekenen afgenomen.Voor de groepen 3 en 4 ook de DMT voor het lezen. Van deze 
toetsen ziet u dus de verdere doorgaande ontwikkelingslijn. 
Van de andere toetsen vindt u een uitdraai van portfolio 2, deze toetsen zijn in deze periode immers niet 
afgenomen. 
 
De groepen 7 krijgen op vrijdag 10 juli ook hun voorlopig adviezen mee. 



 

 

 

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

 

 

 

 

        

        

 

 

 

 

Nieuwe uitdaging 
 
De afgelopen 7 jaar heb ik met veel plezier op Het Noorderlicht gewerkt. Voor mij is nu de tijd gekomen voor een 
nieuwe leuke uitdaging. 
Vanaf volgend jaar ga ik als specialist hoogbegaafdheid aan de slag op een school in Den Haag. Alhoewel ik uw 
kinderen, u en het team van Het Noorderlicht ga missen, kijk ik ook erg uit naar deze nieuwe functie. 
 
Ik wens u allemaal het beste toe; we zien elkaar vast nog een keer! 
 
Hartelijke groet, 
Rossella 

Stepjes in de school 
 
We signaleren steeds meer stepjes in de school. Deze worden in de gang geplaatst en dat is een gevaar voor de 
vluchtwegen in de school. 

Opklapbare stepjes mogen mee naar binnen en kunnen in de zakken. De andere 
stepjes horen in het fietsenrek. 
 

 

Schoolmelk 
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar levert Campina geen schoolmelk meer aan onze school. 
De ouders met een schoolmelkabonnement zijn hierover reeds geïnformeerd. Vanaf 31 augustus a.s. is het de 
bedoeling dat alle kinderen zelf hun drinken voor de pauze meenemen. 



Executieve functies - deel 5  

U heeft dit schooljaar in verschillende nieuwsbrieven kunnen lezen over executieve functies (de 
hersenprocessen die ervoor zorgen dat we ons gedrag kunnen sturen); responsinhibitie, werkgeheugen, 
emotieregulatie, volgehouden aandacht, taakinitiatie, planning/prioritering, organisatie en timemanagement. In 
deze nieuwsbrief de laatste 3 executieve functies, namelijk ‘doelgericht gedrag’, ‘flexibiliteit’, ‘metacognitie’. 
Binnenkort begint de zomervakantie. Een tijd om te ontspannen, maar toch is het plannen en vakantie vieren 
anders dan anders met de Coronamaatregelen. Hopelijk een fijne vakantie!  
 

 

      

      

    

 
• Doelgericht gedrag: Het vermogen om een doel te formuleren, dat te realiseren en daarbij niet afgeleid 

of afgeschrikt te worden door andere behoeften of tegengestelde belangen. Een jong kind blijft iets 
proberen dat het lastig vindt. Een tiener kan een dag(deel) achter elkaar doorwerken aan een taak of 
langere tijd sparen om iets belangrijks te kunnen kopen.  

 
    4 tips om uw kind te helpen met doelgericht gedrag: 

 - Begin met zeer korte taken, waarbij het doel meteen zichtbaar is. Haal afleiding weg. 
 - Betrek uw kind bij het bedenken van oplossingen om tot een doel te komen. 
 - Geef het kind iets om naar uit te kijken voor als de werkje geklaard is (bijvoorbeeld buiten spelen, 
  tekening maken, et cetera).  
 - Herinner uw kind er (dagelijks of met regelmaat) aan waar het uiteindelijk naartoe werkt. 

 
• Flexibiliteit: De vaardigheid om plannen te herzien (bij belemmeringen, tegenslagen, nieuwe informatie 

of fouten); het gaat daarbij om aanpassing aan veranderende omstandigheden. Een jong kind kan zich 
(meestal) zonder al te veel problemen aanpassen aan een verandering in plannen. Een tiener accepteert 
en bedenkt een alternatief, als de eerste keus niet mogelijk is. 

 
4 tips om flexibiliteit te stimuleren:  
- Niet al te veel veranderingen tegelijk te introduceren.  
- Vooraf waarschuwen voor wat komen gaat; voorkom paniek.  
- Laat kinderen kiezen uit een beperkt aantal opties (meestal worden ze inflexibel als ze voor het blok 
 gezet worden). 
- Geef consequenties (of het waarom) van een verandering aan. 
 

• Metacognitie: Het vermogen om een stapje terug te doen om jezelf en de situatie te overzien, om te 

bekijken hoe je een probleem aanpakt; het gaat daarbij om zelfmonitoring en -evaluatie. Een jong kind 

kan zijn gedrag veranderen als reactie op de feedback van een volwassene. Een tiener kan zijn prestaties 

evalueren en deze verbeteren door anderen te observeren die meer ervaring hebben. 

3 tips om metacognitie te stimuleren:  
- Geef gerichte complimentjes op bijv. inzet, samenwerken of tijd; uw kind gaat dan zien wat     
  belangrijk is.  
- Stel vragen als; 'Hoe ging het?', 'Weet je ook een andere manier?', 'Wat vind je handiger'? Ga je het 
  de volgende keer weer zo doen?'.  
- Geef zelf het ‘goede’ voorbeeld door hardop te denken hoe je een situatie of probleem aanpakt of 

  uit te leggen waarom je voor bepaalde acties hebt gekozen. 



Prietpraat 1-2d 
 
Na het schrijven van zigzaglijnen gaan we naar buiten. De juf neemt een teiltje water en kwasten mee om 
op de pleintegels te kunnen ‘tekenen’. 
Juf: “Wat ga je tekenen?” 
Kind: “Ik ga niet tekenen. Ik ga zigzaglijnen maken, want ik wil er beter in worden!” 
 
Kind op de step: “Weet je, ik heb thuis ook een step.” 
Juf: “Echt waar?” 
Kind: Ja en mijn grote broer ook, die gaat heel hard en dan laat hij zich zomaar 
vallen met de step!” 
Juf: “Oh nee!” 
Kind: “Ja, maar ik doe dat niet hoor. Daar ben ik nog veel te jong voor.” 
 
Na het ophangen van de twee schaduwdoeken op het schoolplein laat de juf haar 
spierbal zien… 
Kind: “Zo! Die is groot. Hij springt bijna uit je arm!” 

Piëzo TalentenAcademie 
 
Wil je kennismaken met de wijkagent? 
Ben je nieuwsgierig wat het beroep van de advocaat inhoudt? 
En wil je graag een kijkje nemen bij de brandweer? 
Doe dan mee met de Piëzo TalentenAcademie! 
Van dinsdag 1 september t/m 13 oktober van 15.30 – 17.30 uur (7x totaal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de Piëzo TalentenAcademie leer je veel over beroepen en ontdek je waar je goed in bent! Ben jij tussen de 9 en 
12 jaar? Woon je in Oosterheem of zit je in de wijk op school? En ben je enthousiast?  Doe mee!  
 
Aanmelden kan door de inschrijfstrook op de flyer in te vullen en op te sturen of door alle informatie in een e-
mail te sturen naar talentenacademie@stichtingpiezo.nl 
 
Neem voor vragen of meer informatie contact op met: 
Jocelyn Heidweiller 
E-mail: talentenacademie@stichtingpiezo.nl 

Telefoon: 06 5194 8552 
Locatie Piëzo TalentenAcademie Oosterheem: PiëzoCentrum Oosterheem, Zanzibarplein 21 

Bijlage 
 
- Flyer Piëzo TalentenAcademie 
 

mailto:talentenacademie@stichtingpiezo.nl
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De Leyens & Jump One Zomerdagkampen 
 
Dit jaar zal de gemeente Zoetermeer geen speelmeerboekje uitbrengen en tevens zal het afsluitende 
speelmeerkamp niet georganiseerd worden i.v.m. COVID-19. 
 
De gemeente Zoetermeer heeft sportaanbieders gevraagd toch een flitsend sportprogramma aan te bieden aan 
de Zoetermeerse kinderen.  
Jump One & De Leyens Zoetermeer hebben de handen ineengeslagen samen met Hockeyclub MHCZ. Dit heeft 
geresulteerd in een mooi sportprogramma, te weten De Leyens & Jump One Zomerdagkampen. 
 

Via onderstaande link vindt u meer informatie: 

https://jump-one.nl/de-leyens-jump-one-zomerdagkampen/  
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