
Nieuwsbrief 

Jaargang 11 editie 14 

01-04-2021 

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

Agenda 1 

Van de directie 1/2 

Geslaagd! 2 

Groep 4A 3 

Inzamelingsactie 3 

Heel veel flessen 4 

Mondkapjes 4 

Prietpraat 4 

1 april 4 

Werkzaamheden 
Cyprus 

5 

Hockey 5 

    In dit nummer: Van de directie 
 
Precies vandaag op 1 april is Maaike Bergsma gestart als directeur van Het 
Noorderlicht. Fijn om met elkaar onder haar leiding weer verder te bouwen aan de 
ontwikkelingen op Het Noorderlicht. 
 
Welkom Maaike! 
 
Tevredenheidspeilingen 
 
Leerlingtevredenheidsonderzoek 
 
De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 zullen voor aanvang van de meivakantie in 
de klas een jaarlijks tevredenheidsonderzoek invullen. Een vragenlijst over het 
welbevinden, het onderwijs en de sociale veiligheid. De afname is op school. De 
leerkrachten plannen de momenten in waarop de leerlingen de vragenlijst mogen 
invullen. De leerlingen ontvangen een eigen code en kunnen de lijst anoniem 
invullen.  
 
Oudertevredenheidsonderzoek  
 
Tweejaarlijks wordt ook aan ouders gevraagd wat zij van de school vinden. Wij 
willen zoveel mogelijk respondenten en vragen u dus om via deze link naar de 
tevredenheidspeiling te gaan om de vragen te beantwoorden: 
 
https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/Q5GL8RN 
 
Het helpt ons enorm als u deze moeite voor de school zou willen doen. Wij 
analyseren de uitkomsten en halen hier speerpunten uit om het onderwijs, de 
school en de omgeving te verbeteren. 
 
Personeelstevredenheidsonderzoek 
 
Ook onder het personeel wordt een 
vragenlijst afgenomen.  
Ook zij zullen hun mening over het 
welbevinden, de sociale veiligheid en de 
ontwikkelingen op school via deze 
vragenlijst kenbaar maken.  

Agenda 

Vr. 2 april - Goede Vrijdag, 

     leerlingen vrij  
Ma. 5 april - Tweede Paasdag  
     leerlingen vrij 
Di. 6 april - Groep 3 t/m 7 
    Cito-uitslagen mee   
Vr. 23 april - Koningsspelen 
    Leerlingen 12.00 uur vrij 
Ma. 26 april 
t/m vr 7 mei - Meivakantie 
Do. 13 mei  
en vr. 14 mei - Hemelvaartsweekend 



Goede doel 
 
Wat loopt onze actie voor het Ronald McDonaldhuis fantastisch. De opbrengst van de leerlingen was de eerste 
week 515,71 euro en op de website staat de teller al op 443 euro! 
 
Het is ontzettend aandoenlijk als leerlingen trots een opgehaald flessenbonnetje van 0,75 laten zien dat zij 
hebben opgehaald of zelf gespaard. Er zijn leerlingen die onderling zelf een actie hebben opgestart om zoveel 
mogelijk lege flessen in te leveren. Hartverwarmend! We bemerken ook dat de actie veel losmaakt onder ouders, 
waarbij soms eigen ervaringen naar boven komen. 
 
Hieronder nog de link naar onze actie:  
 
https://www.starteenactie.nl/acties/https--starteenactienl-actie-hetnoorderlicht 

 

Start groep 1E en het ophalen 
 
Vandaag is ook groep 1E opgestart met 5 leerlingen. Al gauw zal het aantal nieuwe kleuters in deze groep 
toenemen. 
Dit betekende ook dat we andere breng- en ophaalpunten moesten organiseren voor de groepen 1-2C en 1-2D en 
nu ook 1E. Hiermee zijn we afgelopen maandag gestart en dat verloopt prima. Wel bemerken we dat ouders bij 
het brengen en halen elkaar dicht passeren en de vraag aan u is om zoveel mogelijk afstand te bewaren van 
elkaar en een mondkapje te dragen in het gezondheidsbelang van ons allen. 
 
Paasviering 
 
Vandaag hebben we onze paasviering “Het wordt licht” in de eigen groep gevierd. 
De paasviering en het gezamenlijk eten is met de hulp van de ouderraad prima georganiseerd. 
Ouderraad, dank weer voor jullie inzet en voor de bloemetjes waar iedere groep al een week van mag genieten! 

Alle kinderen van groep 7A en 7B geslaagd! 
 
Afgelopen woensdag hebben alle kinderen het theoretisch verkeersexamen gemaakt. We hadden hiervoor heel 
veel geoefend en geleerd. Toch was het best spannend voor heel veel kinderen! Hard werken wordt 
beloond....  want IEDEREEN IS GESLAAGD! Alle kinderen van groep 7A en 7B zijn geslaagd voor het theoretisch 
verkeersexamen!! Hier waren ze super blij mee! We zijn echt super trots op de kinderen!  
Na de meivakantie zullen de kinderen ook het praktisch verkeersexamen doen. Wanneer de kinderen dat ook 
gehaald hebben, krijgen ze een verkeersdiploma!  



Inzamelingsactie 

 
Groep 5B is ontzettend enthousiast aan de slag gegaan met de donatie voor de huiskamer van Ronald MacDonald  
in Den Haag. .. 
 

Groep 4A 
 
Toen Diya 3 jaar was, heeft ze met haar ouders 8 maanden in het Ronald 
McDonald huis gewoond.  
Ze heeft de leerlingen van groep 4A over deze periode verteld en hen een 
aantal foto’s laten zien. Wat deed ze dat goed! 
Voor dit mooie doel zijn we dan ook geld aan het inzamelen. 
 
 
 



Heel veel flessen!! 
 

 
Bente de Groot uit groep 5A en Ella Grondel uit groep 5B 
hebben voor het Ronald MacDonald huis lege 
statiegeldflessen opgehaald bij huizen in de buurt.  
En niet 2 of 3, zelfs niet 4 of 5, maar een HELEBOEL!!! 
 

Mondkapjes 
 
Natuurlijk zien wij liever de leuke lach op het gezicht van de leerlingen uit groep 7 en 8, maar toch moeten zij in 
de gangen een mondkapje dragen. 
Helaas vergeten zij dit regelmatig van huis mee te nemen. Wilt u hen eraan herinneren om een mondkapje mee 
naar school te nemen? 

Prietpraat 
 
Een kleuter heeft net een broertje gekregen en in de klas wat geknutseld voor mama. 
Op de vraag van de juf of het een mooi plekje heeft gekregen thuis, antwoordt het kind: 
“Ja….in de baby-bak!”   (Waarschijnlijk wordt de box bedoeld…) 
 
Het kan best nog fris zijn buiten. 
Een kind uit groep 1/2a zegt: “Gelukkig heb ik een jas met haren!” 

1 april (kikker in je bips) 
 
Ook op Het Noorderlicht werd stilgestaan bij 1 april, traditiegetrouw een dag om een ander in de maling te 
nemen. De groepen acht kregen daags voor 1 april een belangrijke brief mee met het verzoek aan de ouders om 
een stukje tekst te schrijven. Op grond van het geschreven stukje zou bekeken worden of het terecht was het de 
kinderen aan te rekenen een slecht verzorgd handschrift te hebben. Beoordeling van de kinderen zou voortaan 
gebeuren rekening houdend met de genetisch bepaalde motoriek. Veel ouders gingen hier (al dan niet serieus) op 
in en de leerkrachten ontvingen leuke geschreven reacties. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Hockey 
 
MHCZ is de hockeyvereniging in Zoetermeer. Bij ons kan iedereen op zijn/haar eigen niveau hockeyen. 
 
Wil jij weten of hockey iets voor jou is? Dan ben je welkom op de kennismakingslessen in mei/juni. Die worden 
gegeven door onze eigen junioren. 
 
Zondag 30 mei 2021 van 13.00 tot 14.00 uur is de eerste 
training van de cursus. 
 
Ben je tussen de 4 en 13 jaar? Dan ben je welkom! 
 
Je betaalt € 15 voor 3 lessen. 
 
Een vriendje of vriendinnetje meenemen? Gezellig! Er zijn 
hockeysticks voor iedereen en de trainers hebben er zin in! 
 
Inschrijven kan via www.kennismakingscursus.nl 
 
 

Werkzaamheden Cyprus 
 
Wij werden er op gewezen, dat er in week 13 en week 14 bouwwerkzaamheden plaatsvinden aan het Cyprus. Het 
is mogelijk dat deze straat in die periode afgesloten wordt. De aan– en afvoer van materialen zal plaatsvinden via 
de zijde van de Aruba. 
Het kan zijn dat u even moet omrijden om onze school te bereiken. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met HMU & Olsthoorn, tel. 0174-624796 

Namens het hele team... 


