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    In dit nummer: Van de directie 
 
Beste ouders, 
 
Het jaar 2020 is bijna voorbij. Een memorabel jaar waarin ons allen veel is 
overkomen. Als we terugdenken aan de start van het jaar in januari hebben we 
niet kunnen voorzien wat een jaar dit zou worden.  
 
Een COVID-19 uitbraak, een pandemie niet te bevatten. Toen in maart de eerste 
lockdown plaatsvond was dat vreselijk voor ons allen. Veel onzekerheid over 
hoelang dit zou duren en een heel snelle schakeling van ieder. De school moest 
zich gaan richten op het contact houden met leerlingen thuis, zich snel 
vaardigheden rondom digitale media eigen maken en omgaan met eigen angsten 
en onzekerheden. Ouders moesten zoveel mogelijk thuiswerken wat veel 
organisatie vroeg, hoe doen we dit met kinderen die we thuis moeten opvangen? 
Ouders in cruciale beroepen, van wie veel werd gevraagd. Hun kinderen die in de 
school opgevangen moesten worden. Kortom: enorm veel stress en werkdruk. Wij 
in de school waren er zoveel mogelijk op gericht om die rust te bewaren om zoveel 
mogelijk kinderen in hun ontwikkeling te begeleiden. Kinderen hebben baat bij 
rust en structuur.  
 
Intussen gingen alle dagelijkse zaken gewoon door. We namen afscheid van 
collega’s, baby’s werden geboren en nieuwe methodes geïmplementeerd.  
 
Toen wij weer mochten starten op de basisschool hebben wij zoveel mogelijk het 
programma volgens RIVM- maatregelen weer georganiseerd. Helaas betekende dit 
voor u als ouder dat u de school niet meer in mocht. Wat hebben we genoten van 
het afscheid van groep 8 vorig schooljaar, de kinderboekenweek en het vieren van 
het Sintfeest. Samen met de ouderraad hebben we er leuke feesten van gemaakt. 
 
De medezeggenschapsraad stond ons met raad en daad bij. Vaak via Teams of 
telefonisch contact. 
 
Helaas heeft de voor het basisonderwijs onverwachte aankondiging vanuit de 
regering om per direct alle scholen te sluiten voor een tweede lockdown,  roet in 
het eten gegooid voor een leuke kerstviering. We moesten kinderen gaan voorzien 
van materialen en bepakt en bezakt namen zij op dinsdag 15 december afscheid 
van de klas en hun leerkracht. Voor hoelang? We wachten weer af. 
 
Het team van Het Noorderlicht wenst jullie fijne feestdagen in huiselijke kring toe 
en we gaan vooruitkijken naar tijden waarin we weer redelijk onbevangen met 
elkaar om kunnen gaan. (S)AMEN. 



Ralfi lezen 
 
We zijn op zoek naar mensen die een klein groepje kinderen kunnen begeleiden met lezen. Het gaat hierbij om 
groepjes van kinderen uit de groepen 4 tot en met 8. Buiten de klas leest u met deze kinderen. Het lezen vindt 
plaats om half 9 of net voor 14.00 uur. De begeleiding kan een of meerdere keren per week zijn. 
U leest een tekst in verschillende stappen met de kinderen. U leest eerst de tekst hardop voor en aan het eind 
lezen de kinderen individueel de tekst. Ondertussen kunt u kinderen aanmoedigen en moeilijke woorden 
bespreken.  
Wanneer u interesse heeft kunt u een e-mail sturen aan: ib@hetnoorderlicht.unicoz.nl. Kunt u in uw e-

Cultuur op school 
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Van de Ouderraad 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Hartelijk dank voor de betalingen van de vrijwillige ouderbijdrage die wij tot nu hebben mogen ontvangen; mede 
daardoor hebben we in de maand december leuke activiteiten kunnen bekostigen. 
Mocht u nog niet betaald hebben, dan willen wij u vragen of u dit alstublieft alsnog zou willen doen. 
Het geld kan overgemaakt worden naar: 
Stichting 'Vrienden van het Noorderlicht' 
NL 50 TRIO 0254693687 
 
Alvast hartelijk namens de Ouderraad van Het Noorderlicht 

Fiets 
 
In de vorige nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat wij op zoek waren naar een fiets die we op school kunnen 
gebruiken. 

 
Wij hebben een gulle gever gevonden; wij hebben een mooie fiets 
gekregen van  Bas Tweewielers Zoetermeer, Samanthagang 50 
(Winkelcentrum Rokkeveen). 
 
Heel hartelijk dank hiervoor, we zijn er erg blij mee! De fiets zal 
zeker vaak gebruikt gaan worden. 
  

Bijlagen 
 
 Informatie Gemeente Zoetermeer: Sporten tijdens de Kerstvakantie 

 Flyer Stichting Piëzo Talentenacademie:  Online feestdessert maken 

 Cultuurflits vakantietips Kerstvakantie 

 

Zwangerschapsverlof 
 
Na de Kerstvakantie zien we juf Nathalie niet meer terug op onze school. Ze is enorm verwend bij het afscheid bij 
haar groep 1/2C en zal “haar” kinderen best missen. 
Als team gaan we haar ook missen; Nathalie, heel veel succes en plezier op je volgende school! 
  
Juf Shanna komt ook een aantal maanden niet meer op school, maar gelukkig komt zij nog wel terug voor de 
groep. Juf Shanna gaat met zwangerschapsverlof; wij wensen haar een fijne en rustige tijd toe. 



 

 

                                                                    

                                                                                 Jij 

                                                                 En ik 

                                                           Leven. Samen 

                                                Verbinden.           Genieten 

                                                                Vergeven. 

                               Dromen.     Wensen.      Durven.      Lachen 

                Vertrouwen.     Gunnen .         Voelen.                      Luisteren 

                                                 Spelen.                    Zingen. 

       Verwelkomen.            Waarderen .             Verwennen.                    Geven 

                                                 Leven.                     Delen. 

                                                               Samen. 

  

                                     Een mooiere wereld creëren we samen 

                             Wij wensen u en iedereen die u lief is 

                          Fijne feestdagen en een geweldig 2021 

                                   Het team van Het Noorderlicht 

 

                       


