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Agenda 

Vr. 4 dec. - Studiedag, 
     leerlingen vrij 
Do. 17 dec.     - Kerstontbijt 
Vr. 18 dec.      - Leerlingen om 
     12.00 uur vrij 
Ma. 21 dec. 
t/m vr. 1 jan.  - Kerstvakantie 
Di. 19 jan. - Studiedag 

Van de directie 
 
Beste ouders, 
 
Vandaag wordt het Sinterklaasfeest gevierd op Het Noorderlicht. Sinterklaas en 
zijn drie pieten zijn in de aula ontvangen. 
Alle groepen zijn bij Sint in de aula op visite geweest om Sinterklaas te verwennen 
met optredens en.......misschien heeft Sint ook iets voor de kinderen! 
De oudere kinderen zijn druk met de surprises die er heel verzorgd en prachtig 
uitzien. Afgelopen dagen zijn de surprises tentoongesteld en door iedereen 
bewonderd. Wat een leuke resultaten hebben we gezien! 
 
Ouderraad en Sintcommissie, enorm bedankt voor alle werkzaamheden die jullie 
hebben verricht om er weer een mooi kinderfeest van te maken! 
 
We wensen alle ouders en kinderen een fijn Sinterklaasfeest thuis! 
 
Nieuwe collega en juf 
 
In deze nieuwsbrief leest u dat juf Nathalie per 1 januari een nieuwe baan dichter 
bij huis heeft gevonden. 
Wij gaan afscheid nemen van Nathalie en zullen haar missen. We wensen haar 
heel veel plezier op haar nieuwe werkplek. 
 
Voor groep 1-2C hebben wij inmiddels een nieuwe juf gevonden die de groep op 
maandag, dinsdag en woensdag gaat draaien. 
Haar naam is Anjana Magal. Anjana heeft in Leidschendam in een kleuterklas 
gewerkt en zij had dezelfde wens als Nathalie om dichter bij huis te werken. 
Wij zijn blij met de komst van Anjana en wensen haar heel veel werkplezier bij ons 
op school. 
 
Mondkapjesplicht geldt niet voor PO 
 
De verplichting die op 1 december is ingegaan om een mondkapje te dragen in alle 
overdekte openbare gebouwen én in het onderwijs, geldt niet voor het primair 
onderwijs. 
Is iemand in quarantaine omdat hij/zij in nauw contact is geweest met een 
bevestigde covid patiënt, dan is het inmiddels mogelijk dat deze persoon zich op 
de 5e dag van de quarantaine laat testen, ook al heeft hij/zij geen klachten. Bij een 
negatieve uitslag kan de geteste persoon zijn quarantaine beëindigen. Alertheid op 
het ontstaan van eventuele klachten blijft geboden tot 14 dagen na het laatste 
nauwe contact. 



Subsidie  
 
Wij hebben subsidie vanuit de overheid aangevraagd en gekregen om een aantal van onze leerlingen extra te 
ondersteunen in verband met achterstanden die opgelopen zijn tijdens de schoolsluiting in het voorjaar. Door een 
extern bureau (Clou) zullen groepjes kinderen begeleid worden. De ouders van deze kinderen worden hierover 
binnenkort geïnformeerd. 
  
Wij vinden het fijn dat we deze mooie kans kunnen bieden. 

Kerst 
 
Beste ouders, 
 
Helaas zal dit jaar ook Kerst anders dan anders gevierd worden. Vanaf 7 december zal de school in kerstsferen 
zijn, maar zullen onze gebruikelijke vieringen dit jaar niet worden gehouden zoals we gewend zijn. 
Uiteraard zullen we stilstaan bij de kerstgedachten en worden de Bijbelverhalen rondom Kerst verteld. De 
jaarlijkse adventsviering zal niet doorgaan en ook het kerstdiner en de kerstviering in de kerk zullen in een ander 
jasje gestoken worden. 
 
Op donderdag 17 december hebben de kinderen een kerstontbijt in de klas.  
Ieder kind neemt 1 of 2 belegde boterhammen/bolletjes mee van thuis. De 
ouderraad zal voor een aantal voorverpakte extraatjes zorgen om het ontbijt 
compleet te maken. 
Aansluitend hebben de kinderen in de klas een kerstviering waar we missionair 
pionier Timo Hagendijk van de Oosterkerk in Oosterheem bij betrokken hebben. 
 
We maken er met elkaar een mooie kerstperiode van! 
 
Groet, de Kerstcommissie  

Uit de wijk 
 
Vanuit onze buren van De Vuurtoren bereikt ons het bericht dat er leerlingen van Het Noorderlicht, als zij om 
14.15 uur naar huis gaan, gebruik maken van het speelplein van de Vuurtoren. Dat kan natuurlijk niet. De 
Vuurtoren maakt dan zelf nog gebruik van het speelplein.  
Zou u erop willen toezien of uw kind(eren) willen aanspreken dat spelen op dat moment niet kan? Dank alvast.  

Prietpraat groep 1/2 
 
In aanloop naar Kerst vertelt de juf dat Zacharias en Elisabeth een kindje krijgen. Een kindje dat ze al heel lang willen zal nu 
geboren gaan worden! 
Juf: “Hoe zou Elisabeth zich voelen?” 
Kind: “Dik!” 
Juf: “Misschien, maar ik bedoel een ander gevoel”. 
Kind: “Zwaar?” 
Uiteindelijk komen we erachter dat ze zich blij voelt…. 
 
 

 

 



Van de Ouderraad 
 
Sint 
 
Dag Sinterklaasje, dag, dag, dag………….. 
 
Wat jammer, het leukste feest op het Noorderlicht is alweer voorbij, Het 
Sinterklaasfeest! 
 
Het begon allemaal met een leuk filmpje van Piet die een groot geheim had, maar 
wat was dat geheim? 
 
Op maandag 23 november mochten alle kinderen hun schoen zetten en wat hadden de rommelpieten er weer 
een rommel van gemaakt. Maar we zagen ook allemaal hartjes, zwarte handen op de ramen en nog meer hartjes. 
Eén juf en alle kinderen hadden iets in hun schoen gekregen. Zal het grote geheim van Piet zijn dat hij verliefd is 
op een juf? Om welke juf zal het dan gaan? En ja hoor, in het volgende filmpje vertelde Piet dat hij verliefd is op 
een blonde juf. De grote vraag is nu of hij op 3 december wel naar het Noorderlicht durft te komen? 
 
De kinderen van het Noorderlicht boften vandaag, want Sinterklaas en zijn Pieten kwamen toch langs op de 
leukste school van Zoetermeer! Sint was het thuiswerken wel even zat en wilde graag de blije gezichten van de 
kinderen zien. Hij vond dat de stoute jongen wel even met de andere Pieten alleen in het Pietenhuis kon blijven 
en Sint is toen met een paar Pieten naar het Noorderlicht gekomen. Piet vertelde dat hij verliefd is op juf Nathalie, 
maar hij had er met Sinterklaas over gesproken en Piet weet nu dat dit helemaal niet kan, want juf Nathalie moet 
echt in Nederland blijven en Piet moet weer terug naar Spanje.  
 
Dit jaar vierden de Sint en zijn Pieten het Sinterklaasfeest in de aula en zijn alle klassen bij hem langsgekomen om 
iets leuks op te voeren voor de Sint en zijn Pieten. De Sint en de Pieten zagen leuke dansjes, de cup song, trucjes, 
goochelacts en liedjes en raadspelletjes.  
 
Voor alle kinderen had de Sint weer een mooi cadeau meegebracht en voor de bovenbouw een mooi 
klassencadeau.  
De bovenbouwkinderen zijn weer heel creatief geweest. Er stonden weer super mooie surprises in de klassen en 
wat hebben ze gelachen met de leuke gedichten. 
 
Wij van de Ouderraad wensen Sint en zijn Pieten weer een goede reis naar Spanje en tot volgend jaar! 



 

 
 

 

 

 

Bijlage 
 
- Inschrijfformulier “Alles is techniek—spellen & games” van de Piëzo Talentenacademie 

Cultuur op school 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


