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    In dit nummer: Van de directie 
 
Beste ouders van Het Noorderlicht, 
 
Wat een bijzonder schooljaar hebben we achter ons gelaten, anders dan we 
hadden kunnen bedenken. Afscheid genomen van Antoinette en in februari de 
coronacrisis. De wereld zag er ineens heel anders uit. 
Geen handen meer geven, 1,5 meter afstand, geen grote evenementen 
organiseren en ga zo maar door. 
In maart de scholen dicht en vanaf dat moment zijn we voortdurend bezig geweest 
met vraagstukken: noodopvang regelen, onderwijs op afstand, zorg voor kwetsbare 
kinderen, wel of geen eindtoetsen voor het primair onderwijs. Steeds protocollen 
bijstellen. 
Tussendoor de zorg om de medewerkers, zij hielpen bij de noodopvang, hoe 
kwetsbaar ben je dan? Zij verzorgden vanaf 11 mei weer onderwijs aan halve 
groepen. Vreemd eigenlijk, want dat betekende voor sommige collega’s niet je 
kleinkinderen zien, maar wel aan 15 kinderen lesgeven. 
Op 1 juli de gehele klas weer lesgeven met alle maatregelen die daarbij horen. 
Zorg om jullie als ouders, ineens waren jullie in de rol van leerkracht thuis. Geeft 
dat niet veel spanning? Hoe gaat het met de kinderen thuis? 
Veel vragen in elke fase, waar we niet altijd antwoord op wisten, ook nu nog niet. 
 
Als ik denk aan het nieuwe schooljaar dan hoop ik dat we snel een vaccin vinden 
zodat we deze onzekere periode achter ons kunnen laten. Wel met een ervaring 
rijker: we kunnen snel anticiperen, we kunnen elkaar ook op afstand vinden, we 
hebben een grote veerkracht getoond en laten zien dat we het met elkaar ook 
anders kunnen doen. Denken in kansen! 
Ik wil jullie ouders bedanken voor het vertrouwen in de school. Jullie inzet bij het 
geven van onderwijs aan jullie kinderen. Chapeau! 
Dank aan de ouderraad en de medezeggenschapsraad voor het meedenken en 
advies geven. De vakantie zal ons weer energie en enthousiasme geven om van 
2020-2021 een fijn jaar te maken. 
Dank voor het afscheid van Antoinette dat ik als bijzonder warm heb beleefd en 
haar van harte gunde. 
U bent altijd gewend geweest om de laatste vrijdag voor de vakantie met uw kind 
op de vrijdagmiddag langs te komen om de nieuwe klas van de kinderen te zien. 
Helaas kan ik dit jaar deze inloop niet door laten gaan. De reden hoef ik u niet meer 
uit te leggen. 
We zien elkaar op maandag 31 augustus op de eerste dag van het nieuwe 
schooljaar. 
Voor nu u allen een fijne zomer en vakantie toegewenst. 

Agenda 

Ma. 20 juli t/m 
Vr. 28 aug. - Zomervakantie 
Ma. 31 aug. - Eerste schooldag 
Wo. 2 sept. - LOL 
Ma. 28 sept. - Studiedag 



Belangrijke data 
 
Onderstaand alvast wat belangrijke data voor het komende schooljaar. 
Alle andere bijzonderheden en data zijn te vinden onder het kopje “agenda” en “vrije dagen” op onze website. 

 
-          31 augustus eerste schooldag 
-          28 september studiedag 
-          12 oktober studiedag 
-          16 oktober leerlingen 12:00 vrij ivm herfstvakantie 
-          3 december Sintviering groep 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij 
-          4 december studiedag 
-          18 december kerstviering – leerlingen 12.00 uur vrij 
-          19 januari studiedag 
-          10 februari studiedag 
-          19 februari juffen- en meestersfeest – leerlingen 12.00 vrij 
-          22 – 26 februari voorjaarsvakantie 
-          1 april studiedag 
-          23 april Koningsspelen – groep 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij 
-          26 april t/m 7 mei meivakantie 
-          12 mei studiedag 
-          21 t/m 25 juni Lustrumweek: 

o   22 juni schoolreis 

o   25 juni studiedag 

       -          14 juli laatste schooldag – leerlingen om 12.00 uur vrij 

Bedankt! 
 
Lieve ouders, 
 
Wat heb ik, mede door jullie, een fantastisch afscheid gehad. En wat ben ik verwend! 
De hoeveelheid ouders die me persoonlijk gedan wilden zeggen….geweldig! 
Jullie lieve woorden letterlijk en op papier zorgen ervoor dat ik trots ben en zal blijven.  
Geniet van de vakantie en wie weet kruisen onze wegen elkaar nog eens! 
Bedankt. 
 
Liefs, 
Antoinette 

Afscheid groepen 8 
 
We hebben 14 juli afscheid genomen van onze leerlingen van de groepen 
8. Op het plein hebben we ze toegesproken op de rode loper en ze daarna 
uitgezwaaid met de andere kinderen van Het Noorderlicht. Het was voor 
hen echt "The Final Countdown" na op vrijdag 10 juli en maandag 13 juli de 
musical De Diamantroof te hebben opgevoerd in het Picasso Lyceum. Wat 
een gave opvoeringen en wat een enthousiasme en sfeer! We wensen 
deze fantastische kinderen het allerbeste toe voor in de toekomst en een 
goede start op het VO! Lieve kids, komen jullie nog eens langs om te 
vertellen hoe het met je gaat?  



 

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

 

 

 

 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

Gedicht: Theo Olthuis 
Beeld: Anne van den Berg 
 

Heempret 
 
Beste ouders, 
 
Uw kind heeft afgelopen maandag een tasje op school meegekregen. Dit tasje komt van de Oosterkerk en Het  
Perron Centrum.  
In het tasje kan uw kind de volgende dingen vinden: 
• de flyer voor de heempret activiteiten in de zomervakantie 
• de flyer van het Perron Centrum 
• kleurplatenwedstrijd (deze platen mogen uiterlijk 28 augustus in de brievenbus van de kerk worden 

ingeleverd, Oosterheemplein 320) 
• Henkieshow: deze online vakantiebijbelweek kunt u vinden via een link op onze site 

www.perronoosterheem.nl  
 

Wij hopen dat uw kind veel plezier heeft van het tasje en hopen u, samen met uw kind, terug te zien bij een van 
onze activiteiten. Mocht u vragen hebben, stuur gerust een mailtje naar Heempretoosterheem@gmail.com 
 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u nog de flyer van Heempret. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het Heempretteam 
             

 

 

 



Fotowedstrijd 

Is jouw kind gek op fotograferen en schiet hij waanzinnige foto’s die zo in National Geographic Junior zouden 
passen? Geef je zoon of dochter dan nu op voor de National Geographic Junior Fotowedstrijd 2020. Stuur de 
mooiste foto's in voor de categorieën 'Dier', 'Landschap' en 'Raar maar Waar' en wie weet wordt jouw kind 
straks wel bekroond tot beste Junior-fotograaf van Nederland én België! Naast eeuwige roem, krijgen de 
nummers 1,2 en 3 ook te gekke prijzen! 
 
Meer fotografietalent in huis? Niet alleen junior-fotografen kunnen meedoen. De hele familie kan zich opgeven 
voor de National Geographic Fotowedstrijd. Misschien staan jullie straks wel samen in de finale!  
Meer informatie kunt u vinden op https://www.nationalgeographicfotowedstrijd.nl/  
    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: 
 
- Flyer Heempret 

Bibliotheek Zoetermeer 
 

Kom in de zomervakantie iedere woensdagmiddag van 13:00 - 15:00 uur lezen op ons nieuwe terras 'Zomer in 
het hart'! We hebben een heerlijke leeshoek speciaal voor jou ingericht vol met boeken, luchtbedjes, kleedjes 
en kussens zodat je heerlijk kunt lezen. 
Het terras kun je vinden op het Stadhuisplein voor het museum, te herkennen 
aan de oranje en paarse kleuren. Ook is er een Leesconsulent aanwezig om 
vragen van ouders en verzorgers te beantwoorden op het gebied van lezen. 
Zien we je dan?  
 
Meer activiteiten zijn te vinden op de site en in de nieuwsbrief van Bibliotheek 
Zoetermeer. 

https://www.nationalgeographicfotowedstrijd.nl/?&utm_source=natgeojunior&utm_medium=email&utm_campaign=BNK14_CM2&utm_content=Nieuwsbrief%20header_BNK_Nieuwsbrief_Standaard_Allen


Daar gaan ze! 
 
Onderstaand nog een paar foto’s van het afscheid van groep 8. 

 
 



HET TEAM VAN HET NOORDERLICHT 
WENST U EN DE KINDEREN EEN FIJNE 

ZOMERVAKANTIE! 
 

 


