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    In dit nummer: 

Agenda 

Ma. 23 nov. - Schoen mee naar 
    naar school 
Ma. 30 nov. - Groep 5 t/m 8 
t/m 2 dec.         surprises inleveren 
Do. 3 dec. - Sintviering, groep 
   1 t/m 4 12.00 u vrij 
   5 t/m 8 14.15 u vrij 
Vr. 4 dec. - Studiedag, 
     leerlingen vrij 
    

Kanjertraining 
 
Bij ons op school werken we met de kanjertraining. Op de site vindt u een link met 
de nodige informatie hierover. Om u nog meer op de hoogte te houden zullen we 
verschillende keren een stukje plaatsen in de nieuwsbrief.   
 
Bij de Kanjertraining, maar ook daarbuiten, staan de volgende Kanjerafspraken bij 
ons op school centraal:   
 We vertrouwen elkaar 
 We helpen elkaar 
 We werken samen 
 We hebben plezier 
 We doen mee 
 
De Kanjertraining maakt gebruik van petten. Deze symboliseren een bepaalde 
vorm van gedrag. De omschreven "petten" zijn niet bedoeld om een kader te 
geven voor al het gedrag van kinderen. Je bent geen "petje", je doet op dit 
moment zo. Natuurlijk herkent iedereen zich in meerdere petten.  Dit is per 
situatie afhankelijk. Daarnaast heeft iedere pet ook zijn kwaliteiten. Hier zal de 
volgende keer meer over verteld worden.    

 

Het gedrag van een kind met een witte pet op is "rustig". 
Het kind is innerlijk beschaafd; het pest, schreeuwt en 
scheldt niet, maar is behulpzaam en is te vertrouwen. Dit 
kind heeft respect voor zichzelf en voor de ander. 
 
Het gedrag van een kind met een zwarte pet op is brutaal. 
Het kind wil de baas zijn en doet dit door te intimideren, te 
manipuleren, te bedreigen of conflicten op te zoeken. De 
zwarte pet wil wel alles bepalen, maar nergens 
verantwoordelijk voor zijn. Een kwaliteit hierbij is wel dat 
je een leider of stoer kunt zijn. Dit is dan een zwarte pet 
met de witte pet gecombineerd. 
 
Het gedrag van een kind met een gele pet op is 
onopvallend. Het kind wil niet opvallen, is bang, verlegen 
of stil. Het kind wil er graag bij horen maar vindt alles eng, 
bedreigend en beangstigend. Door deze bange, 
afhankelijke opstelling kan het kind genegeerd of gepest 
worden. Een kwaliteit hierbij is wel dat je meelevend en 
zorgzaam kunt zijn. Dit is dan een gele pet met de witte pet 
gecombineerd. 



Yes, het is gelukt! 
 
 
 

 

 

 

 

 
Met elkaar hebben wij zoveel kiwi’s gegeten dat we 20 ballen opgestuurd krijgen. We hadden zelfs nog wat 
stickers over, maar dat is geen probleem. Die bewaren we alvast voor de volgende actie  ;)  
 
In februari worden de ballen geleverd. Bedankt voor alle hulp.  

Verzoek 
 
Mocht uw kind niet naar school komen door ziekte of een andere reden, wilt u dan tussen 08.00 uur en 08.30 uur 
de school bellen, zodat dit op tijd kan worden doorgegeven aan de leerkracht. Daar er in deze tijd ‘s ochtends 
vaak gebeld wordt, kan het even duren voordat de telefoon wordt opgenomen; wij rekenen op uw begrip.  
Wij verzoeken u om uw kind niet af te melden via de mail; leerkrachten zijn niet altijd in de gelegenheid om hun 
mail te lezen aan het begin van de ochtend. 

Het gedrag van een kind met een rode pet op is vaak clownesk. Het kind wil opvallen en 
stelt zich uitdagend op. De rode pet wil erbij horen en doet dit door stoer te doen op een 
vervelende manier. Kinderen met een rode pet op nemen geen verantwoordelijkheid voor 
wat ze doen maar wijzen snel naar een ander. Een kwaliteit hierbij is wel dat je gevoel 
voor humor hetbt en gezellig kunt zijn. Dit is dan een rode pet met de witte pet 
gecombineerd. 

Cultuur op school 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Gedicht: Mark Insingel 
Beeld: Ossip 



Ouderraad zoekt nieuwe leden!! 
 
 
 

 

 

 
 
 
De Ouderraad zoekt nieuwe, enthousiaste ouders die de Ouderraad de komende jaren willen versterken. Daarbij 
zijn we vooral op zoek naar ouders van leerlingen in de onderbouw.  
 
De Ouderraad bestaat volledig uit ouders van Noorderlicht-leerlingen en komt ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar. 
Onze andere taak is het organiseren en coördineren van alle belangrijke feesten (Sinterklaas, Kerst en 
Pasen), de sportdag, de kinderboekenweek en het schoolreisje. Met veel enthousiasme proberen wij van alles een 
feest te maken en zo iedereen een leuke dag te bezorgen.  
 
Wil je meer informatie over wat de ouderraad doet of ben je enthousiast geworden? Neem dan contact op door 
een mail te sturen naar OR-hetnoorderlicht@outlook.com 

Herhaalde oproep 

Wij zijn nog steeds naarstig op zoek naar handige vaders/moeders/opa’s/oma’s/ooms/tantes die ons willen 
helpen om het buitenspeelgoed van de kleutergroepen te repareren; het gaat o.a. om losse voorvorken, een 
ophanging of achterwiel dat los is bij fietsjes en karren. Voor meer informatie en aanmelden kunt u zich richten 
tot de directie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Prietpraat  
 
Kinderen spelen in de huishoek…. 
Zegt het ene kind tegen het andere kind: “Ik heb al eten besteld, hoor!” 
Helemaal van deze tijd! 
 
“Juf, ik ben 15 juni geboren en ik ben 15 juni jarig! Grappig, hè?!”. 

Na het zien van het Sinterklaasjournaal: 
“Juf, wonen er ook normale mensen in Spanje?” 



 

Ouder & Kind Atelier in Oosterheem 
 
Speciaal voor de leerlingen van onze school, heeft Stichting Piëzo een extra tijdvak ingevoerd om onze leerlingen 
ook de gelegenheid te geven mee te doen: 
 
Ontdek de kunstenaar in jezelf en in je kind(eren). Elke woensdagmiddag zijn er leuke, creatieve activiteiten bij 
het Ouder & Kind Atelier van PiëzoCentrum Oosterheem. 
  
Alle kinderen van 4 tot 12 jaar en hun ouders zijn welkom om van 12:30 tot 13:30 uur óf van 14.30 tot 15.30 uur 
samen aan de slag te gaan met diverse technieken en materialen. Elke week weer wat anders. 
  
Wij zijn heel benieuwd naar jullie creaties en zien jullie graag komen. 
  
Tot woensdag! 
  
Adres: Zanzibarplein 21. 
  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Natalia Sadinska 
via natalia@stichtingpiezo.nl of  06-46863212 

Schoen zetten in het Stadshart 
 
Helaas was er dit jaar geen intocht in Zoetermeer. Wel kunnen de kinderen dit jaar hun schoen zetten bij één van 
de twee schoenenhuizen van de Sint in het Stadshart. Dit kan van 20 november t/m 3 december.  
Kijk voor meer informatie op www.stadshart.nl/sinterklaas  
“O, kom maar eens kijken…” 
 
 

 

 

 

Sintknutselen met gezonde traktatie in PiëzoCentrum Oosterheem 
 
Op woensdag 2 december zijn kinderen van 4 tot 9 jaar van harte welkom om een eigen ‘sintknutsel’ te maken. 
De diëtist van Goudenhart leert de kinderen ook hoe je een gezonde traktatie maakt deze middag. Meedoen aan 
de activiteit is gratis, aanmelden is vanwege de coronamaatregelen wel noodzakelijk. 
 
Meedoen? Je kunt kiezen uit twee tijdstippen: 13.00 uur tot 14.00 uur of 14.30 uur tot 15.30 uur. 
Locatie: PiëzoCentrum Oosterheem, Zanzibarplein 21 
 
Aanmelden: 
Contactpersoon: Natalia Sadinska 
Email: natalia@stichtingpiezo.nl 
Telefoon:- 079-3428416 

mailto:natalia@stichtingpiezo.nl


Kerstactiviteit in PiëzoCentrum Oosterheem 
 
Maak en schrijf kerstkaarten voor eenzame ouderen met jouw klas. 
 
Nog maar een paar weken en dan is het Kerst! Tijd voor kaarsjes, een versierde kerstboom en vooral: 
gezelligheid! 
Maar voor veel ouderen in Zoetermeer is Kerst niet zo leuk. Ze voelen zich eenzaam. En je kunt het je misschien 
wel voorstellen: door de coronamaatregelen voelen veel ouderen zich nóg eenzamer. 
Palet Welzijn en stichting Piëzo willen jou vragen om een mooie kerstkaart te maken voor iemand uit de wijk 
Oosterheem. 
Dat kan op school maar ook op de kindermiddag op woensdag 7 december bij PiezoCentrumOosterheem aan het 
Zanzibarplein 21. 
 
Zij zorgen voor de materialen en natuurlijk voor iets lekkers tijdens het knutselen. 
Je bent welkom óf van 13.00-14.00 uur óf van 14.30 tot 15.30 uur. 
Doe je mee? 
Je maakt er een eenzame oudere heel erg blij met een mooie kerstkaart! 
Palet Welzijn en Stichting Piëzo zorgen dat de kaarten bij het juiste adres terecht komen. 
 
Aanmelden: 
Contactpersoon: Natalia Sadinska 
Email: natalia@stichtingpiezo.nl 
Telefoon:- 079-3428416 


