
Nieuwsbrief 

Jaargang 11 editie 11 

11-02-2021 

Spitsbergen 5  |  2721 GP Zoetermeer  |  079-3617749 |  info@hetnoorderlicht.unicoz.nl  |  hetnoorderlicht.unicoz.nl 

Agenda 1 

Van de directie 1/2 

Nieuws vanuit de 
kleuterbouw 

2 

Babynieuws 3 

Juffen- en 
meestersfeest 

3 

Leuke start! 3 

Nasleep 
coronabesmetting 

3 

Voorjaarsvakantie 4 

Oproep Onder-
steuningsplanraad 

4 

MR 4 

Opladers zoek 4 

Cultuur op school 5 

Bijlagen 5 

    In dit nummer: Van de directie 
 
Beste ouders, 
 
Wat fijn dat we met elkaar weer opgestart zijn op school. Alle leerlingen sleepten 
maandagochtend 8 februari hun volle tassen met schoolmateriaal over het 
speelplein. Dat viel niet mee voor een aantal kinderen en de situatie was soms: 
waar gaat die tas met het kind naartoe?  
We bemerkten bij de leerlingen blijdschap en opluchting dat zij 
weer naar school konden gaan en elkaar weer live zagen. In de 
groep ging het eerste gesprek natuurlijk over de afgelopen 
periode en in de pauzes was het heerlijk spelen in de sneeuw. 
 
We bemerken dat het wennen is voor alle kinderen, maar vooral voor de jongsten. 
De regels van de klas moeten weer opnieuw besproken worden en ook de 
structuur weer vinden in de klas kost veel energie. Maar ze genieten vooral weer 
van het samen zijn. 
 
Voor de oudste leerlingen van groep 7 en 8 is het even wennen aan het 
mondkapje op de gang, maar het lukt goed. Sommige leerkrachten in de 
bovenbouw hebben de keuze gemaakt een face-shield te dragen en dat is prima. 
 
Heerlijk dat de kinderen kunnen genieten van de sneeuw. Een afleiding die we 
goed kunnen gebruiken in coronatijd. 
 
Voor u als ouder geeft het thuis meer ruimte voor het eigen werk nu de kinderen 
weer naar school gaan. We begrijpen heel goed dat niet iedereen zich fijn voelt bij 
het besluit om de kinderen naar school te sturen. Hoe verloopt het? Hoe voel ik 
mij daarbij? Moet ik mijn verkouden kind nu thuishouden? Wil ik mijn kind wel/
niet laten testen? Allemaal vragen die we moeten zien te beantwoorden. Het 
protocol dat u vorige week heeft ontvangen is de richtlijn voor ons allen. Hoe het 
zich allemaal gaat ontwikkelen de komende periode is nog koffiedik kijken. 
 
Portfolio 2 
In de jaarplanning van de school stond dat het portfolio op vrijdag 19 februari mee 
zou gaan met de kinderen (net voor de voorjaarsvakantie). Deze datum is 
aangepast en alle kinderen krijgen hun portfolio 2 nu mee op vrijdag 5 maart (een 
week na de voorjaarsvakantie). 
 
De gesprekken met de leerkrachten over het portfolio worden ingepland van 8 t/m 
19 maart en zullen via Teams of telefonisch plaatsvinden. U ontvangt hiervoor via 
‘schoolgesprekken’ een uitnodiging na de voorjaarsvakantie. 

Agenda 

Vr. 19 febr. - Vanaf 12.00 uur 

    Voorjaarsvakantie t/m

    vr. 26 februari. 

Vr.  5 mrt. - Portfolio 2 mee 

Vanaf 8 mrt. - Citotoetsen gr. 3 t/m 7 

Ma. 8 mrt tm - Portfoliogesprekken 

vr. 19 mrt.     



Nieuws vanuit de kleuterbouw 

 
Wij zijn in voorbereiding om op 1 april 2021 een 1-2E groep te gaan starten. Dit wordt een instroomgroep voor 
kinderen die tussen eind maart en eind juni 4 jaar worden. Voorheen maakte Het Noorderlicht gebruik van een 
wachtlijst. Deze wachtlijst is 2 jaar geleden afgeschaft. Onze oplossing is de start van een instroomgroep tot het 
eind van het schooljaar.  

In september stromen deze startende kleuters in één van de 4 
kleutergroepen in. Voor juf Nicole die aan het re-integreren is, een 
leuke uitdaging om de instroomgroep met de andere 
kleuterleerkrachten op poten te gaan zetten. 
 
De ouders van deze startende kleuters zijn inmiddels op de hoogte 
gebracht. 

Een uitzondering hierop zijn de groepen 6. De leerlingen hebben dit jaar voor het eerst de NSCCT- toets gemaakt 
en hierover zijn vaak vragen, is onze ervaring. De leerkrachten nemen eerst de Citotoetsen in groep 6 af en zullen 
daarna een afspraak maken met de ouders (dit zal rond begin april zijn) voor een gesprek. 
 
De groepen 8 hebben vandaag een adviesgesprek ingepland staan. Zij ontvangen alleen het portfolio 2 op 5 maart 
en krijgen geen uitnodiging schoolgesprek meer. Zijn er vragen dan kunnen zij individueel contact met de 
leerkrachten opnemen. 
 
Citotoetsen 
 

De afname van de Citotoetsen voor de groepen 3 t/m 7 vinden vanaf 8 maart plaats. Zijn de 
Citotoetsen afgenomen en geanalyseerd, dan ontvangt u de uitslag van de Citotoetsen apart. 
Normaal gesproken zou u deze in het portfolio terugvinden, nu is krijgt u de uitslagen later 
omdat vanuit Unicoz geadviseerd is om de Citotoetsen af te nemen als de leerlingen weer in het 
schoolritme zitten. 

 
Sluitingsdatum inschrijving voor het voortgezet onderwijs 
 
De sluitingsdatum voor het inschrijven van de groep 8 leerlingen naar scholen in het VO is naar achteren 
geschoven. De uiterlijke inschrijfdatum is nu 29 maart 2021. Dit geldt voor de Zoetermeerse scholen. 
 
Mocht uw kind naar het VO gaan buiten Zoetermeer, dan zou dit kunnen afwijken. 
 
Let op de afwijkende/eerdere sluitingsdata in maart voor inschrijven op 2-talig VWO (Alfrink) en EMC2 (Erasmus) 
en op eventuele afwijkingen bij scholen buiten Zoetermeer. 
 
Er zijn vooralsnog geen wachtlijsten. 
 
NSCCT toets 
 
De leerlingen van de groepen 6 en 7 krijgen vandaag de uitslag van de NSCCT- toets mee naar 
huis. Deze toets is in november afgenomen en hebben we in januari geanalyseerd. De NSCCT 
meet de leerpotentie van de leerling en helpt mee om leerlingen, die boven-onderpresteren of 
presteren zoals je dat van hen mag verwachten, te signaleren. Tijdens het geplande 
schoolgesprek kunt u de uitslag van deze toets in het gesprek met elkaar meenemen. 
 



Juffen- en meestersfeest 
 
Het juffen- en meesterfeest stond gepland op vrijdag 19 februari. Dit feest gaat verzet worden naar een nog nader te bepalen 
datum. U hoort nog wanneer wij de juffen- en meestersdag gaan vieren.  

Babynieuws 
 
Juf Shanna, leerkracht van groep 6A, is op zaterdag 30 januari voor de tweede keer mama 
geworden. 
Dochter Romée is geboren! Wij feliciteren de familie met dit babygeluk! 

Nasleep coronabesmetting 
 
Juf Lotte komt regelmatig even op school. Zij heeft een lange nasleep van haar coronabesmetting en moet het 
heel rustig aan doen om haar conditie op te bouwen. 
 
Voor groep 1-2A komt juf Jolanda Lotte op de maandag vervangen tot Lotte weer is opgeknapt. 
 
Voor groep 4B op de woensdag is het niet gelukt om een vervanger te vinden deze week. We hopen dit volgende 
week wel te kunnen bieden. 
 
Op de vrijdag staat Lotte in groep 4B. Deze week komt juf Corien Nijhuis haar vervangen. Juf Bea zal volgende 
week vrijdag Lotte tot 12.00 uur (start voorjaarsvakantie) vervangen. 
 
Lotte wordt voor haar taak als intern begeleider één dag in de week vervangen door juf Annemiek, haar collega-IB
-er. 

Leuke start 
 

Maandag 8 februari….. .een leuke start bij de kleuters! 

 

 



Oproep Ondersteuningsplanraad aan ouders 
 
De medezeggenschap in het Samenwerkingsverband Zoetermeer krijgt vorm middels de Ondersteuningsplanraad 
(OPR). Een belangrijke taak. Vanuit Unicoz is op dit moment geen vertegenwoordiging in de OPR. Zowel vanuit de 
personeelsgeleding niet als vanuit de oudergeleding. Deze situatie bestaat al even.  
Er is vanuit de OPR een dringend verzoek gedaan aan Unicoz om leden te werven. De huidige ontwikkeling van 
het SWV en de professionele benadering van thema’s maakt deelname interessant. Op dit moment is 
bijvoorbeeld het vaststellen van een nieuw ondersteuningsplan voor de komende 4 jaar aan de orde. 
 
Wie heeft belangstelling om in de Ondersteuningsplanraad te stappen? Nadere info over hoe het is om OPR lid te 
zijn kan worden ingewonnen bij Francien Pronk via f.pronk@levwn.nl. 

Voorjaarsvakantie 
 
De voorjaarsvakantie start vrijdag 19 februari om 12.00 uur 's middags. De school start weer op maandag 1 maart.  

MR 
 
Maandag 1 maart jl. heeft de eerste MR vergadering in de nieuwe oudersamenstelling plaatsgevonden via Teams. 
De nieuwe oudergeleding Mirjam Nanne, Frank Verbeek en Sander de Koster wensen wij veel succes in de MR. 
We nemen afscheid van Esmée Krukziener en Sandjai  Ramautar. Zij hebben vele jaren in de 
medezeggenschapraad gezeten. Wij danken hen voor de zeer prettige samenwerking die we met elkaar gehad 
hebben. 
In de volgende nieuwsbrief zullen Mirjam,  Frank en Sander zich aan u voorstellen. 
 
 
 

 

 

 

Opladers zoek 
 
Tijdens de lockdowns zijn er chromebooks met opladers mee naar huis gegaan. De meeste chromebooks zijn 
gelukkig terug mee naar school genomen! Helaas missen wij nog ongeveer 15 opladers…. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om thuis even te checken of er een chromebook-oplader achtergebleven is en zo ja, deze 
oplader mee te geven aan uw kind? Hartelijk dank voor de moeite! 



Bijlagen 
 
 Informatie Schoolformaat over angsten bij kinderen 
 Flyer Piëzo TalentenAcademie, “beroepen in de sport” 
 

Cultuur op school 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedicht: Mies Boyhuis 
Beeld: Mareli 


